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NUŽUDĖ TĘVA SAVO MY- 
LEMO, KURIS NEDA VE PA- 

VELINIMO APSIVESTI.
Los Angeles, Cnlif. — Insi-APLEIDO AMERIKA KAD

JAI UŽDRAUDĖ RŪKYT.
New York. — Ladv Chavles- 

more, kurios pravarde kitados 
buvo Elzbieta French isz Tuxe
do Park, iszkeliavo in Montreal 
Kanada, isz priežasties uždaug 
suvaržinimo, ypatiszku tiesu 
czionais.

Mot e re ruko paperosa ant 
pristovos už ka likos subarta 
per akcizes agento. Užpyko la
bai Elzbieta szaūkdama: “ 
po nogiu argi jau Amerike yra 
uždrausta rūkyti paperosa, ar
gi jau czionais nesiranda jo
kios laisves žmogui! Ir nelau
kus ilgai iszplauke in Kanada 
jeszkoti daugiau laisves.

LAISNAI ANT SZLIUBO 
AR DEL SZUNIES?

Chicago. — Valerije Dabu- 
sinskiene paleido paskala terp 
kumueziu, buk josios kaiminka 
Anele Masiulienc, vietoje isz- 
imt laisnus ant szliubo iszeme 
del szunies. Isz to terp kaimin- 
ku kilo barnis ir Dabusinskie- 
ne kirto Masiulienei su lazda 
per koja ir da inibego pas al- 
dermona ir apskundė kaimin
ka. Masiulienc pasakė sudžiui 
buk turi laisnus kuris parodo 
buk eme szliuba 'pas skvajeri 
ant ko Doboszinskiene atsake 
jog toki laisnai tik geri del 
szunc ir szliifbas ne turi jokios 
vertes pas skyajeri. Sudže pa
liepė mot erSei * suk a s t *! i ež u v i, 
nes prieszingai bus priverstu 4is >u gulįo k^aįju^se^piu-

ruko

Kas

Hope moter^Ui*mikast *! iežu v i,

jaja uždaryt kalėjime ant apsi- 
malszinimo.
MOTERELE ATKERSZINO 

VYRUI UŽ YPA PER 
VEIDĄ.

Pottsville, Pa. — I ž tai kad 
Tamoszius Strauss kirto savo 
paeziulei per žanda, toji atker- 
szino jam pasakydama palici- 
jei kad jisai varo namie rnun- 
szaine. Palicije konfiskavo sa- 
mogonka ir daug munszaines, 
o negana to turės dabar atsa
kyti už y pa, ir sumuszima sa
vo uoszves. Dabar Tamoszius 
sėdi kalėjime ir mausto ar ge
rai padare užduodamas ypa sa
vo prisiegelel.
SZIS DAKTARAS GERAS 
“ŽUVININKAS” KŪDIKIU.

Du Bois, Pa. — Daktaras 
Brockbank ana diena radosi 
prie gimimo kūdikio Albertie
nės Stroskienes ant 
lough ulyczios, kuriai 
paliko devynių 
Yra tai 2700 kūdikis, 
daktaras “

McCul- 
garnis 

svaru kūdiki.
kokius 

nuo kada 
pribuvo in czionais. Tas pats 
daktaras trisdeszimts trys me
tai adgal pagavo ir 
Stroskienia.
ant 2701 kūdikio, 

paczia diena pas
Jurgius Bobekus, kur 
paliko teipgi sūneli. 
WISC0N8IN0 LIETUVIAI 

ŪKININKAI NEPALIE
STI VIESULOS.

Thorp, Wis.,

sugavo

maži ulei i ta

rS

mot ina 
pradėjoDabar

nes pagavo

garnys

(Koresp.). — 
Sziadl^czia, isztiko smarki vie
sulą, ,bet fietuvitl, ukiu nekliu
do. Devyifiii myliu ilgio plote
sula, bet fietuvitl, ukiu nekliu-

viesulą sugriovę 13 namu, vie
na žpiogu jižmySže ir 7 mirti
nai atžeide.

Viesulą praęjo netoli mus ir 
ja pamate buvome nusitarė 
bėgti in rusi slėptis. Bet užtik
tam ant kelio tai jau jokios pa
gelbės nėra.

Mes kol-kas žinome viešnios 
pasekmes tik 9 myliu juostoj, 
bet, žinoma, tai toli ne viskas, 
nes visula gal koki szimta ar 
daugiau myliu perėjo. Viesulus 
sroves platumas buvo 200-300 
nedu.

’tovę 
žmufiže ir

mylėjus pasiūtiszkai in 15 me
tu Mikola Cbinon,. 14 metu 
mergaite Mare Rossignol, nu- 
szove ant smert jojo tęva už 
tai, kad jisai nesutiko duoti sa
vo pavelinima ant juju apsive- 
dimo. Vaikai susižiedojo, bet 
negalėjo būti suvinezevoti, pa
kol tėvas nepasiraszc ant pave- 
linimo, sakydamas, buk da yra 
per jauni ir turės palaukt ke- 

pakol turės dau- 
Mergaite pasiėmė

lioli ka met u, 
giau proto.
tėvo revolveri ir lauke pasislė
pus krumuosia pakol tėvas ne 
atejs isz darbo. Szove in ji du 
kartu užmuszdama ant vietos. 
Kada jaja aresztavojo paszau- 

“Jisai mums užbėgo kelia 
laimia ir už tai ji nuszo-

viau!”

ke: 
in

LIETUVIS NUSZOVE PA 
CZIA, SZVOGERKA IR 

PATS NUSIŽUDĖ.
Anta-Denver, Colorado. — 

nas Bat is, 32 metu, nuszove sa
vo paczia Anabele ir jos seserį 
Rože Svacziene. Szita tragedi
ja invyko (lėliai kokiu ten ne
sutikimu szeimynoje. Antanas 
Batis, atlikęs szia baisia žmog
žudyste, pasislėpė. Kuomet po
licija sujudo jo jeszkoti, ant 
rytojaus, parėjės in savo kam
barį, jis nusiszove pats save. 
Kuomet policija jo pėdomis at
sekė ji iki namu įr kiek lai-
ko insilauže in jo kambarį, Ba-

des negyvas.
Antanas Batis ežia buvo ži

nomas'kaipo butlegeris ir pa
leistuvis. Vede nedora gyveni
mą, nedorai ji ir užbaigė. Nie
kas jo ne nesigaili, tik gaila li
kusiu naszlaicziais
Sveczienes, kuri buvo nuo vyro 
atsiskyrusi, liko du maži kūdi
kiai ir jo paties liko 9 metu 
mergaite. —“K.”

kūdikiu.

parėjo vakare isz 
rado tuszczia narna.

BURDINGIERIUS PABĖGO 
SU GASPADINE, KURI PA

LIKO SAVO VYRA IR 
VAIKUS. — LIETUVEI.
Hudson, Mass. — Jurgis va it 

kevieziuis kuris gyvena po No. 
27 Lois St., 
darbo ir
Jo du vaikai paprastai parbėg
davo namo pietų isz mokyklos, 
todėl tėvas visu pirma ju pa
klausė, kur yra mama. V’aikai 
atsake, kad jie kaip paliko ja 
isz ryto namie, tai daugiau ne
inate.

Vaitkeviczius tuomet nuvy
ko pas kaimynus. Tenai jis su
žinojo, kad
Viktoru Vitkum 
su savim

jo pati iszejo su 
ir nusinesze 

“siutžeisi.”
viczius parbėgo greit namo pa
žiūrėti, ar kas neiszneszta. Pa
sirodė, kad jo bankos knygute 
ant .$300 paimta, paimtas taip
gi jo auksinis laikrodėlis ir vi
si josios daiktai.

Paaiszkejus, kad Vaitkevi- 
cziene pabėgo su savo meilužiu 
Vaitkeviczius
tai policijai, kur dabar pabė
gėlius gaudo.

Viktoras Vitkus,

Vaitke-

pranesze apie

su kuriuo 
Zofija Vaitkevicziene pabėgo, 
yra vedos žmogus ir Lietuvoje 
turi paczia ir 12 metu amžiaus 
sunu. Vaitkeviczius sako,' kali 
jis senai jau patemijes, kad jo 
pati su Vitkum myluojasi, bet 
nieko nesakęs, nes nenorėjas 
szeimynoj skandalo.

Pasiliko vaikai dabar klau
sinėja tėvo, kur hiama
žiavo ir kada ji sugrysz, bet tė
vas nusiminęs ir nenori ma
žiems vaikams ju motinos pasi- 
olirimo aiszkinti. — u K ’ ’

iszva-

KADA SVIETINEI LEKIOTOJAI PRIBUVO IN CHICAGA.
Sztai tik dalis milžiniszkos mynios žmonių kurie pasveikino svietiszkus lekiotojus ka

da sustojo (’heckefboard Pield, Chicago. Priėmimas buvo labai szirdingas ir rėksmingas ka- 
Dar praeita snbata lekiotojai visiszkai užbaigė ilga kelione.da lekiotojai nutupe ant žemes.

ISZ KARSZCZIOS MEILES 
ATSĖDĖS KALĖJIME 18 

MENESIU.
Wilkes Barre, Pa. — Helena 

Olszevskiute nenorėjo priimti 
meiles Jono Georko, norints ta
sai jai prižadėjo visa dangų su 
žvaigždėms, bet jiji apie tai ne 
norėjo klausyti. Ka tada Jonas 
daro! Manydamas, jog gal ne
moka iszreikszti meilingu žo
deliu, nutarė Helena priversti 
prie to baisesniu budu. Pasi- 
skolinias revolveri atėjo pas 
Helena, pradėjo szaudyt jai in 
kojas ir kerszino paleisti ko
los kilikasr in k rūtini a. Helena 
atvėsus nuo baimes

palis!” kuri pribuvus pasi
ėmė Joną su savim o sudže ji 
uždare in kalėjimą ant asztuo- 
niolika menesiu ant atvesimo 
nuo teip karsztos meiles.
KUNIGĖLIS PABĖGO SU 14 

METU GIEDORKA.
Alluwe, Oklahoma, 

tikrųjų tiejei 
kunigelei
N a u j a u se s skandalas 
czionais kada reverendas Juo-

s, prabaszczins Me
todistu parapijos pabėgo su 14
metu dukrele A. W. Fields, ku
ri giedojo ant koro. Badai* pas- 
torelis tankei atsilankvdavo t
pas Fieldsns, bet tėvams ne ne- 
sisapnavo kad kunigužis kalbi
na juju du'krele ant pabėgimo. 
Reverendas Yates yra persi- 
skyrias nuo savo pirmos pa
ezios aplaikydamas persisky
rimą tik 8 diena szio menesio. 
Girdėt kad jisai apsivedė su 
mergaite Independence in kur 
buvo iszbegias.

BAISEI APDEGE NUO 
ZAP ALKU.

Nanticoke, Pa. — 
kartu laikraszczei

paslėptu dežukes 
mažu vaiku, 

bet tėvai neklauso geros rodos;
gailesį ir būna 
mirtis paima

tėvus idant 
su zapalkom nuo

ii ž taivėliaus
nii'liudia kada
mylima juju kūdikėli arba ran
dasi ligonbuteje.

Szlai ana diena dvieju metu 
Isleonora, dukrele Kovalskiu, 
randasi ligonbuteje sirgdama 
pavojingai nuo baisiu apdegi- 
nimu kokius aplaike užsiih 

saves

suriko
ft ft

Isz- 
protostoniszk i 

ant gero pasiuto, 
atsit iko

zas E. Yatt

Kiek tai
apsergsti

ISZ VISU SZAŪŪ
LENKISZKI BANDITAI SU
LAIKĖ TRUKI — UŽMU- 

SZE 2, SUŽEIDO 6.
Warszawa, Lenkije. — Ketu- 

resdeszimts banditu gerai ap
siginklavę su karabinais ir ke
lioms maszininems armote- 
lems sulaikė truki ejnanti isz 
•Bresto in Luniniec. lubaugin- 
tus pasažierius apiplesze, o tie- 
jei kurie pasiprieszino likos 
nužudyti — 2 nžmuszta ir sze- 
szis sužeido. Banditai iszneszę 
dimanitu tilta. Terp apiplesz- 
tu buvo ir M. Downorowicz, 
sudže isz Bresto. Banditai po 
tam pabėgo.

MUSZEI VIS EINA 
GRUŽIJOI.

Konstantinopolius. — 
keleliai Gružiecziai 
tiniomis šnekoms

maszininems

Isz Lietuvos
VOKIETAITES GERESNES 

UŽ LIETUVES.
Panevežvs. — (-zia in

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Tamaqua, Pa. — Nuo kada 
prohibicijos sznipai ] 
sznipinet po szia aplinkine mu
su miestas baisui iždžiuvo, jog 
net ulyczios sutruko, 
sztopo negaleina visai gauti, o 
jeigu ir parduoda, tai už “zu- 
pia” reikė mokėti po 28 ir 30 
doreliu už baczka irtai žmo
gus nežino ka perka.

— Valdžc sulaikė licitacije 
Liberty bravoro, pakol locni- 
ninkai neužmokes bausmes vai 
džiai už dirbimą gero 
Apie tai 
idant nedrystu parduoti 
voro pakol neatsilygins su val- 
dže.

r

pranesze

H 
dama ant savos szlebukes su 
zapaikoms kurias rado aut sta
lo ir pradėjo 
namas sudegias 
subegia užgesino liepsna.

SURADO SUPJAUSTYTA 
NUOGA MERGAITE.

Gary, Ind. — Deszimts met u 
Onute Tomiczik likos surasta 

kūnas buvo su- 
burnoje radosi 

skepetaite. Palicije suome Pet
ra \’ergolini, 30 metu, kuris 
prikalbinėjo mergaite in auto
mobiliu duoti jai “ raida, 
važiavęs in užmiesti, nudraskė 
nuo josios drapanas, užkimszo 
burna o subjaurinęs nužudo 
idant jojo neiszduot i. Duobia 
in kuria inmete savo auka isz- 
kase su rankomis.
PAVOGĖ TRIS AUTOMOBI
LIUS — LIKOS SUIMTAS.

Brockton, Mass. — 
tis prie bandos automobiliniu 
vagiu, 20 metu Juozas Tamulo- 
\ iczius ir Charles Richards li
kos aresztavotais už pavogimą 
automobiliu.
prisipažino, buk pavogė Wor- 
cesterije tris automobilius ku
riuos pardavė vadui tosios ban
dos už szimta doleriu. J'amule- 
viezius likos nubaustas ant me
to in kalėjimą.
gavės, nes iszdave 
banda vagiu.

nuoga, kurios 
pjausi y tas o

bružvt. Butu ir 
bet kaimynai •r

.subjaurinęs 
neiszduot i.

/

Prigulin-

ramuleviezius

Butu (langiaus 
pa lie i jei

Visi

užima naujės pozicijos 
juos 
ne

Bolszeviku užpuolimu, 
muszei eina terp dideliu kalnu. 
Pasikeleliai spire vaikus ir se
nus idant eitu priszakije juju 
kada
idant soviatu vaiskas in 
ne szautu, bet Bolszevikai 
turėdami jokio susimylejimo 
ant jaunu ir senu szaudo in 
juos per ka daug likos užmusz- 
ta ir sužeista.

Kiek

LENINGRADAS* APTURĖJO 
DIDELES BLEDES.

Leningradas, Rosije. — Nuo 
baisaus szturmo kuris užliejo 
miestą U tarn i ūke, padaryta po 
aplinkine blokles daugiau kaip 
ant 20 milijonu rubliu,
padaryta bledes privatiszkiem 
gyventojams tai da neapskai- 

Kromai, moksląinos ir 
teatrai likos atidaryti o stryf- 

su pasku-jkarei teipgi pradėjo eiti o ka
binasi nnn riszkos tiesos ntsznYrktos '

Pasi-
tyta.

riszkos tiesos ntsznYiktos

mer- 
gaieziu bendrabuti kviecziama 
vedeja ir padejaja 
Szveicarijos. Szita ‘prakilnu 
darba naujas
rektorius .Jaūkeviczius 
imas 
šia. Pažaislio 
lietuvaites 
net i kėlės, 
žiaus vokiet(‘s bus visai ‘fain.

ka tu l ikos, 
kai bematai musu jaunuoles 
iszmokvsianczios vokiszkai ir 
tt. Tik baisu, kad kartais už
sieniu ministeris 
szintu: mat, apie 
ežius, 
daug 
ta, jog ir apie szitos 
prekes verte g

net isz 
y

seminarijos di- 
pasi-

invykdyt kuo greieziau- 
kazimierietes 

esanczios 
na o

Ii urbęs, 
Szventojo kry- 

)

Jos pirmos rufizios 
musu

nepasiprie- 
szveicauie- 

t i e kerzac-daktarelius 
lai kraszezi nose priraszy- 

gyvosios 
gali paabejoti.

KŪDIKIS GIMĖ ANT 
ULYCZIOS.

Kaunas. — Rugsėjo 1 d. vi
durdieny prie Rotuszes aiksz- 
tes atsitiko sekanti istorija — 

moteriszke 22-23 m. 
amžiaus stovėjo Rotuszes aik- 
sztej prie vieno vežiko ir Įtai
ga pagimdo vaika. Aplink mo
teriszke prisirinko 
žmonių. Gimdytoja paskutinė
mis pa jog ______
k a ir palikusį kūdiki 
nuvažiavo. Žmones mažvti nu- 
nesze policijon, kuri perdavė 
prieglaudai. Moteriszke dingo.
NAUJOS GELEŽINKELIU 

STOTYS.
Kad pagerrinti 

liais prekes transportuoti, di
desniuose prekybos ir pramo
nes punktuose, būtent: Klaipė
doj, Sziauliuose, Panevėžy ir 
Mariampoleje, 
Valdyba mano insteigti miesto 
stotis, kurias butu 
vesti privaeziams 
eksploituoti. Insteigimui mie
sto stoties Kaune sutartis jau 
padaryta.

Geležinkeliu 
dirbti miesto stoeziu dėsniai 
kuriu pagrindu miusto stotys 

ir su ku- 
asmenys 

Geležinkelio

Janna

i’omis insisedo in veži- 
gatvej

— ' 1   — ------------------- --------- " "T! 

Chicago. — Adam Rowinski 
33 m., 5114 S. Kedzie Avė., su
sibarė su savo paczia Sophie. 
Po to jis inejo in savo kamba
rį ir nusiszove.

— Daromi yra tyrinėjimai 
__  __________ _____ i bud u 
pasimirė lietuvis Antanas Ga
brys, 35 m., isz Wdrtji, kurio 
lavona užvakar rasta Worth 
miestelyje griovyje. Griovyje 
buvo nemažai vandens. Virsz* 
desziniosios Gabrio akies buvo 
nedidele žaizda. Bet dar nėra 
nuspręsta ar jis pasimirė 
tos žaizdos, ar prigėrė 
nyje.

pradėjo |<a(| nusnrendus kokiu

Jokio

4 I

lino
vande-

alaus, 
sze rifui 

bra-

moterystes pana 
New

k tris
New Philadelphia, Pa.

Paneęlelije kun. Mozūras suri- 
szo mazgu
Julijona Kasperinte isz
Philadelpbios su p. Jonu Vai- 
czeloniu isz Mahanojaus.
navedžiams patarnavo nuota
kos sesuo Helena isz Filadelfi
jos ir Juozas Vaicekaudkas isz 
Mahanov Cit v. Vestuves atsi- 
buvo pas nuotakos tėvus K.

J a ii-

pas
Kasparus kurie pavieszino sve- 
czius szirdiugai. Jaunavedžiai 
jų >s i g y ve n s M a h a n o j u i.

Shamokin, Pa. — D r. 
nauckas, kuris užmusze 
mobiliu moteria Mrs. Stratton 
isz Wilkes-Barriu, likos pripa

šilde,

Kali
au to

žytas nekaltu Sunbury 
nes džiure nesutiko ant vi roko, rn - -Teismas ne bus atnaujintas ir 
daktaras likos paleistas ant 
liuosvbcs.

Ashley, Pa. — Jonas Sta- 
binskas, likos nubaustas ant 

menesius in50 doleriu ir tris 
kalėjimą už dirbimą ir parda- 
v i ne j i ma m u n sza i nes.

Girardville, Pa. — Harrv 
Macziunas, 19 metu, užkibinėjo 
tankei sesute Patriko Murray, 
kuris nuobrodžiui apreiszke 
idant paliautu seseria užpuldi- 
net. Isz to kilo nesupratimas ir 
vėliaus Macziunas sutikės Pat
riką ant ulyczios szove in ji pa

ralelia taikindamsa in szona prie szir- 
nuveže in Ash- 

lando ligonbuti o Macziunas 
kuris gyvena Rapahaneke, po 
szaudimui pabėgo. Steitinei ji 
jeszko.

dies. Patriką

1

gelezinke-

Geležinkeliu

galima pa- 
asmenims

Valįlybos isz-

turi but steigiamos
riomis suinteresuoti
gali susipažinti
Valdybos Važiuoties Tarnybo
je.

PRAKALBA KANDIDATO.

— Duokite visi, brolei, bal
sus už savo tautieti.

Tegul Amerikonai žino, kad 
mes laikome salidariszkuma, 
turime už saviszki eiti... kaip 
aveles...

Keli halsai a^siliepe: •
— Pnekiii iivlnn I

Frackville, Pa. — Miestelis 
kas dien pasididina. Daug Lie
tuviu czionais 
trumpa laika.

apsigyveno in

— Gerai žinomas czionai- 
tinis gyventojas Jonas Saukus 
701 W. Pine ulyczios 63 metu 
mirė. Paliko paczia, viena duk
teria ir tris sūnūs. Velionis 
pergyveno czionais apie 12 me
tu. Palaidotas Panedelio ryta.

— Vladas Zatavčekas, pir
ko sena ,, fabriką ant kampo 
Baliet ir Laurel ulvezios kuria 
perdirbs ant gyvenimo. Tasai 
fabrikėlis stovėjo tusezias nuo 
ilgo laiko. Ponas Zataveckas 
gerai padare ir ant to pirkinio 
gerai iszejs.

— Policija užvakar nakti 
suėmė Joną Petrausku, 16 m., 
1812 S. Halsted St. ir Aleksa 
Olin, taipjau 16 m., 713 W. 17 
St., kada jie bandė insilaužti in 
geležiniu daiktu sankrova prie 
4125 Archer Avė. Du ju drau
gai pleszime pabėgo.

Policija taipjau sueim
merginas, Mary Pash; Laure- 
ta Padala ir Cartherine Mes- 
call ir taipjau du vyrus, 
riuos kaltina apipleszime John 
Pusateri, isz kurio atimta 
$500. Kaltinama, kad merginos 
priviliodavo aukas pleszikams.

— Praetita Su batu 
of Lake Mikolo 
muose, 4803 So. 
atsitiko nelaime, 
iszejo in darbu, 
buto motina pasilikus 
nuėjo in kamhari pasilsėti ir 
užtroszko guzu. Senuke nebuvo 
pratus prie gazo szviesos ir 
nuėjus in kambarį neužsuko 
gerai gazo. M. Nofbuto, sūnūs, 
parėjės isz darbo rado motina 
jau užtroszkusia guzu.

Norbutiene buvo apie 75 me
tu senumo, paėjo isz Pompenu 
miestelio, 
Vienuolika metu atgal

isz kurio

ku-

Town 
Nor bu to na- 
Throop Str 

Kada visi
Mikolo Nor- 

nami(‘

Panevėžio apskr. 
sunns 

Mikolas ir Kazimieras Norint - 
tai atsikvietė motina in Ame
rika ir per visa laika savo mo
tina gražiai užlaikė. Ona Nor- 
butiene paliko 4 suims — trys 
gyvena Amerikoje, 
lietuvoje. ft ft

Buvo laidota

o vienas
»»

Brooklyn, N. Y. — Szie lie
tuvei mirė:

Nele Lapenas, 27 metu, gy
veno 277 Metropolitan Avenue 
mire Rugsėjo 22.
Rugs. 25 Szv. Trejybes kapi
nėse.

Augustas Rimkunas, 30 me
tu, gyveno 817 — 1st Avenue, 
New Yorke. Mire Rugsėjo 20, 
palaidotas Rugs. 23, Kalvari
jos kapinėse.

— Szios poreles neužilgio 
apsives:

Juozas Ruseckas,
N. J.,
cziute, 457 Keap St.

Petras Petronis, 139 Powers 
y Safronic^, isz ten

Kearny, 
su Margareta Vonsavi-

St. su Mary
pat- . . ’.'J ■

Grosie Delia (s ve titru aut is ?) 
262 Skillman St. su Nitre Vai
tas, isz ten pat. — “V”

■h

GALI PERMAINYT.

Sveczes A. restauracijoje: — 
Kelneri toji kava ka man davei 
suvis szalta.

Antras sveczes: — Mudu su 
ponu galime permainyt, ba ma
no alus suvis sziltas.

Detroit, Mich. — Juozas r 
Lužinskis likosi aresztuotas už 
nuszovima avo paezios. 
savo revolveri, o pati vis erzi
nusi: “Tu tik žiurekie gali nu- 
szauti. Nagi szauk in .mane!” 
Ji isz juoko biski in ja pataikė 
ir paleido gaideli. Tuom tarpu 
revolveris — poksz, jo žmona 
—'keberioksz negyva.

Jis mat užmirszo kad reyol- 
VAV1 Cf 1^11 ** r* 4- 1 i ft T / , J

ISZ PIRMU DIENU 
MOTERYSTES.

Jisai
Kukarka in nuoteka: — Ar 

poni teisingai myli savo vyra 
ir rūpiniesi apie jo sveikata t

1 Poni su piktumu.: — Kas tai
do klausymas!! Žinomas daly- 
kas.

Kukarka: — Na taį geriau 
poni ejkit in pakaju, o mane 
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KAS GIRDĖT
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Baisus drebėjimas žemes at
sibuvo Armenlioi, kur 112si buvo Armenijoi, 
kaimu ir miesteliu sugriuvo. 
Norints turkiszka valdže apie 
tai gerai žino,
suszelpt nelaimingu Armenisz- 
ku gyventoju.

bet. nesirūpina

Amerikon iszkos gaspadine- 
les atpranta nuo kepimo duo
nos namie. Vos penki metai ad- t s. I " i u * " L 1
gal 70 procentas Anąerikonisz- 
ku gaspadineliu kepo savo 
gardžia duonelia naąiie, bet 
sziadieu vos 25 procentas kepa 
savo duona.
pirmsedis Apierican Bakers 
drauguve, kuri tejpgi apsvars- 
tinejo preke duonos, kuria da 
paliks po deszimts centu kepa
lėli.

Teip prapesza 
American

pianistas 
isz AVelling- 

skambino ant pianę be

Amerikoniszkas
James Robinson 
ton, 
pertraukos per szimta valandų
ir deszimts minutu. Užbaigda
mas taji sunku darbu, visai ne
buvo pailsins, bet turėjo pa
liauti skambinti, nes ant pirsz- 
tu pasidarė dideles pūsles. Iu 
laika szimta valandų valgė po 
septynis kartus ant paros — 

viena ranka skambino o su 
Noriuts pianistas

jauezesi gerai, bet pijantis “ap
sirgo” 
fabriku ant pataisymo.

SU 
kita valgė.

nes reikėjo ji siunsti in

Gera naujena! Galėsim gy
venti net tūkstanti motu jeigu 
profesoriaus Ha bėrio žodžei

PJiiladelfijos Franklino In
stituto szimtmotiuiu iszkilmiu 
sukaktuve.se kalbėjo Vokieti
jos mokslo vyras profesorius 
Fritz Haber. Jisai aiszkino, 
kad ateis laikas, kada žmones 
gales gwenti 1,000 motu. Tas 
bus galima padaryti paszali- 
nant naturales mirties priežas
tis. Tecziau jis pareiszke, kad 
•niekuomet neateis toks laikas, 
kada mokslo vyrai gales paga
minti gyvybe laboratorijose. 
Paszalinti ligas ir prailginti 
amžių tai yra pilnojo mokslo 
galimybėje. Kai mokslas to pa
sieks, tai prisieis mokslui jesz
koti budus iszsimaitinimo, nes 
tada bus come labai tirsztai ap
gyventa. Sako, kad reikes 
maistui vartoti medžiu lupsnis 
szakneles, szakeles ir t.t.

su savo szei-

Kokis sziadieu vargas yra 
Europoje galima sau perstaty
ti isz sekanezio atsitikimo, ku
ri patiko gmino sudžiaus Alek
sandra Nagy isz Dukaraszto, 
Vengruosia.

Sudže gyveno
myna — paezia ir penkeis vai
kais gminos name, kuris buvo 
teip senas, jog kerszino sugriu
vimu, todėl palicije jam palie
pė isz jojo iszsikraustyt. O kad 
niekur negalėjo surasti stubu, 
lodei nulindęs sudže užėmė la- 
vonyczia ant vietiniu kapiniu. 
Norints turėjo pastogia bet tu
rėjo ir nemažai ergelio. Jeigu 
kas numirdavo, tai turėjo la- 
vonyczia apleisti, o po laidotu
vių vela insikraustydavo. To
kiu bndu gyveno tunais per de- 

r f ♦ ** •

szimts inenesiu.
LaVonyczioje

visoki sūdo reikalai. Vieta pas
kutinio atsilsio persimainė ant 
sūdo, o vasaros laike, sudže at
likinėjo savo reikalus ant lau
ko. Nesutinkanti kaimynai gin- 
czinosi ant kapu numirėliu. 
Ant gulo gminai nubodo tokis 
padėjimas, jog ant galo sutiko 
pastatyti stuba del sudžiaus 
idant duoti ramybių ir pasilsi 
įnirusiems.

atsibūvi nėjo

Naujas Metus jau netoli,.po
ną i biznieriai geisdami apteiJkt 
savo gerus kostumerius priva
lo isz laiko duoti atspaudyt 
puikius kalendęrius ir iszsd-j 
rinkti kokiu norį pakol yru isz 
ko iszsirinkt. Szimet pargabe- 
nom isz f' 
sieniniu kalendoriu 
seis.

Norėdami užsikalbyl

Europos puikiausiu 
su njene-

sziu

puikiu kalendorių,puikiu kalendorių, dirstelėkit 
kitur ant apgarsinimo kuris 
sziam numarije “Saules” 
patalpytas, o tėti rasite kiek 
kasztuoje ir koki jie yra.
bar laikas užsikalbyt ir nelauk
ti ilgai, nes kas pirmesnis, tas 
gales iszsirinkti puikesnius.

Juozas, jau ne

yra

Da

Mažas miestelis Speier, po 
Remi,• Vokietijai, turi tajn gar
be, jog turi buteli vyno, kuris 
yra kaip rodos seniauses ant 
svieto. Tajn bonka vyno sura
do Rymiszkuosia griuvesiuo- 
sia, kuris paejna nuo 1700 me
tu ir dabar randasi muzejui. 
Prick tam tonais randasi viso
ki innagei aut dirbimo vyno, 
kokius naudojo senoviszki Ry- 
m i o n y s.

konfiskuoju ant

Poni Julije Laforgue, fran- 
euze, nesenei atlikinėjo kelio
ne per bolszovikiszka Rosije. 
Apie savo kelione apraszineja 
sekaneziai:

“Batune iszsedau isz laivo, 
Soviatu kamisorius pėižiurejo 
mano praszparta ir prigialbi- 
nejo prie peržiūrėjimo mano 
bagažo. Turėjau ketures poras 
czevervku.

— Ketures poras! Tai per 
daug szirdžiuk. Dvi poros už
teks. Puse
naudos valdžios.

— Matau szeszes juk u tęs, 
tai ir už daug, dvi jyin užteks, 
o likusias turiu konfiskuot del 
naudos valdžios.

Netekus didesne puse savo 
drapanų poni Laforgue gavosi 
ant galo in Baku. Ant geležke- 
lio stoties susitiko su kitu vir- 
szininku, kuris peržiurėjo jo
sios praszparta, liepe atidaryt 
kuparus ir iszdave sekanti pa
liepimu :

— T^imistele turi pasiimti* 
12 tarnu del neszimo bagažo.

— Kam net dvylika? Du 
užteks ir nepails neszimu ba
gažo, nes jo daug neturiu.

— Ka tomistą 
žmonis 
uždarbiu

MOCZEKA
Valgant Sveikatai. kuomet valgis randasi burnoje. 

Rūpestis ir piktis daug kenkia 
virszkįiiimvii.

Augaptis vaikas ar mergai
te turį ydgyti tris sykius ant 
dienos. Jie turi inprasti 
gyti daržoves, ir neturi būti 

saldumynu,

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

± po 4 savaieziu 
bfivo naszlys.

Bet tuojau po vestuvių Juo
zas pamato, noinstengias Onu- 
tęs ožiu iszvaryti ne tiktai su 
dirželiu , bet nei su viržiu. Jsz- 
pradžiu norėjo savo žmona su
valdyti, bet negalėdamas nie
ko padaryti, pradėjo jai nusi
leisti. Moezeka Ona visa valia 
ingijo.

Sunku buvo gyventi inažu- 
cziukams siera tūliams. Moeze
ka neduodavo jiems nei valgy- 

JiUozui duonos kąsnis, bet vis- ,ti kiek reikia, nei aprūdydavo 
ju kaip reikia. O užėjus piktu
mui, mųszduvo 'kuo pagriebusi 
ar szluota, ar pagaliu, ar kuo 
kitu, inors vaikucziai visai ne
kalti butu.
u Praslinkus metams Dieyąs žmogus 
davė nmezekai kudikeJi. Da
bar tai jau buvo tiktas.vargas 
naszlaiezianiH. -Graudžios aszai- 
ros.buyo 'kasdienine ju,duoną.

Atėjo Visu Szventuju ir Už- 
duazine diena.

Jay pradėjo temti. V tena mo- 
eseka sėdėjo griuc/noje. Jupzas 
buvo iszejes in kapus pažiūrė
ti, ar gerai žiba žvakutes ant 
f '......

Moezekos 
saldžiai 
patalėliu, 
riete rungsojo kampe ant sziau- 
du.

Moezeka žiurėjo pro įauga in 
gražiai szvieczianti 
Tyku buvo namuose,

Juozas Bekampis buvo bėdi
nas žmogus. Gyveno jisai prie 
parapijos kapu. Kai numirda
vo kas, Juozas kasdavo duobe. 
Kiti jo praszydavo savo gimi
niu ir pažystamu kapus aptai
syti, apkasti, žaliais žplypeliais 
apsodinti. Sunk ja i pareidavoSnnkjai

tiek, Dievui padedant, iszmis- 
davo su savo szeimynele.

Dievas siuntė Juozui slinku 
kryželi. Numirė žmona. Ka gi 
darys vargszas ? Paszarvojo sa
vo juylhna ž,momi, nupirko (pu- 
szini tamsiai nudažyta graba, 
įsikasė; jai, kaip ir .visiems, ka
puose duobe ir palaidojo. (

Sugryžo Juozas namo i ilsu- 
v(o grintele. Kaip liudua darė
si szirdžiai. Nėra motinėlės — 
namu prižiūrėtojos. Visur tusz- 
czia, nyku.
verkia. .

, O ežia vai'kuczjui 
J r dar tokie mažukV- 

cziai. Jaunesnysis Jonukas tik 
antrus motelius teejo.

Žmogaus k imas yra painia il
sis ir stebuklingiausis 

žmogus
sudėji

mas su kutriuom žmogus yra 
sisipažines, bet, abelnni imant, 
kiek mažai žmogus težino apie 
save. .Jis nežino ne dėlto kad 
informacija neprieinama bot 
dėlto, kad pirmiau apie tai ne
buvo mokyklose mokinama jr 
dalis szioš informacijos suras
ta tarpe pastarųjų deszimts ar 
dvideszimts metu. Pirmiau bū
davo, ir sziadieu yra, tokiu 
žmonių, kurie savo 
taip padidindavo ir

yra, 
nuomones 
galėdavo

iii tik rinti žmones, kad
kitas nėra taip svarbus. Vienas 

nutardavo iszgelbeti 
žmones nuo lig,u su kvėpavimo 

kitas sakydavo, 
mėsos 

įlenkiąs 
sykius; ki-

rai-
MILL & PATTERSON STS. 

ST. CLAIR, PA.

niekas

lavinimais — 
kad reikia kiekviena 
gabalėli sukramtyti 
deszimts septynis
tas tvirtindavo .kad mėsos vi
sai nereikia valgyti, ir vėl ki

st i kla 
rvtmeti

iszgert i

yti daržoves, ir 
leidžiami valgyti 
ypacz tarpe valgiu.

Pervirszis svarume

laidoja mirusius

užaugu
si uosi*, ypacz po tris deszimtu 
metu, paprastai 
tokia ypata valgo per daug, ir 
nesinianksztina užtektinai. Di
delis peryjrszis svarume 
pavojinga. Kiekvienas
kalingas svaras kuri neszioji 
labiau apsunkina szirdi, kepe
nis, inkstus ir kitus vidurinius 
organus. Jei sveri perdaug ži- 

perdaug,

parodo, kad

yra 
nerei-

nokkad valgai
valgis vienintelis, dalykas, ku
ris priduoda riebuma. Valgyk

Tmažiau 
kaip duonos, 
bananu, ir tokiu

nes

valgiu

Iszbalsaniuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascziauHiu iki prakil
niausiu. Pursamdo automobilius del 
laidotuvių, fveseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.
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CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Afent. Notary Public
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir koloktavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

r veseli u,

Insziuriniu

Lietuvi>xk«* Graborlu*

K. RĖKLAITIS
krakmoliniu 

bulvių, žirniu, 
riebumvnu 

kaip sviesto, Smetonos, riebiu 
mesti ir szokolado. Taippat 
reikia mažiau 
mvmi. t

Jei nesveri užtektinai, ir ne
turi jokios ligos, turi valgyti 
daugiau sviesto, cukraus, Sme
tonos, szokolado, 
bumynu ir pieno. Miegok daug 
ir nesirūpink.

Kava ir arbata, nors 
riems užaugusiems 
kia vienok g 
jei perdaug ju 
kia gerti daugiau, kaip 
ar dvieju puodeliu per 
ir reikia žiūrėti kad 
per daug tvirta.

lava i rink valgius kiek

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.
szokolado.

valgyti Saldu
f

sis w. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
antrus metelius teejo. Onute 
metais buvo už Jonuką vyres
ne. Mažadycziams buvo szalta, 
jie alkani buvo, užtatai verke 
ir verke nenustodami.

Tėvas mėgino patsai ugnele 
sukurti, vaikeliams valgyti pa
gaminti. Bet nepratęs buvo 
prie tokiu darbu — nieko 
galėjo padaryti.
graudžiai Juozas, giliai atsidu
so, nežinojo nei ka daryti.

Netikėtai sulaukė pagialbos. 
Isz kito galo sodžiaus atbėgo 
Juozo sesuo, isztekejusi už vy
ro. Tuojaus sukūrė ugnele, išž

valgyti. Pa
žadėjo ,ryt diena vėl užbėgti.

Taip ir padare. Isz pączio ry
to atėjo 
vaikelius 
galveles
iszvire valgyti ir v,ei sau iszejo.

Taip dare per Jęeiias dienas, 
kokia sanyaite 

praslinko Juozq žmonai nu mi
nis, pradėjo sesuo

kapu užžiebtos.
i vaikas 

vygeje ant minksztu
o naszlaicziai susi-

miegojo
yra 

lauke;

ne
menuli, 
o lauke

Apsiverke patelio vėjelis lengvai siubuo-

virė vaikeliams

grintele apszvarino, 
aprėdė, 
visiems

iszprause, 
suszukavo,

manai, jog 
Rosijoi nereikalauje

Kas 20,0 pėdu tu-
♦ nrno Yvvrcnmnmvi Vnr J U0Za lV pnVCdZlOtL
i\ųcs pcisinuuBj l SZCSZlb Kai- 7 1

j —:
res mainytis, o lyg hoteliaus

Karta, gal,

nuskausti

priesz nurijant.
g 

valgiu, 
da Ivkas

bulvių, rie-

damas medžiu szakas. 
pradėjo sznabždeti 
tarytum kokia paslaptinga kal
ba kalbėjo.

Ona paėmė baime. Lapu szla- 
mejhnas primine jai, buk uždii- 
szineje dienoje numirusiu du- 
szelos atsikelianezios ir pasiro- 
danezios gyviems. Nutirpo na
bage visa, o plaukai pasisziau- 
sze isz baimes.

Norėjo atsikelti, norėjo szuk- 
t olėti nors miega nezius naszlai- 
czius, kad taip vienai neimti,

tas liepdavo 
karszto vandens kas 
priesz pusryežius.

JCvepavi mo lavin i ma i 
geras, jei juos daroma
valgis visuomet turi but i gerai 
sukranitamas
Nekurie žmones valgo perdau 
mėsos ir perdaug kitu 
Vanduo vra sveikas
kiniui, kaip iszlauk, taip ir vi
duj, bet manyti, kad vienas ku
ris isz virszminetu dulvku vra 
vienintelis būdas sveikatos pa

ntie vėjo, laikymui, yra klaidinga.
Yra faktas, kad geri

mo paproeziai daug prigelbsti 
kaip sveikatai, taip ir linksmu 

szalcziu, žmones 
nukenezia

Lapai

valgy-

mm. Apart 
daugiausiai 
ginusiai nuo viduriu 
paprastai nežino kas 
yra. Geri valgymo

neku- 
ir neken- 

ali būti pavojinga, 
geriama. Nerei- 

vieno 
diena, 

neimtu

geriama.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS

tus.
Teip ir buvo. Kas 200 pėdu' 

persimainydavo o del dvylikos 
tarnu turėjau užmokėti be jo
kio pasipriesziuimo.

Panaszus padeji^is ir Lie-. gaisztanti, nan 
tuvoje, nes pagaviu in savo 
rankas keleivi isz Ajmeriko ho- 
telinei tarnai nesza bagaža kė
lės ulyczes, suptoje ir sako jau 
gana toli ncsze, dabar paims 
bagaža ki.ti. Inejna in lieteli 
pastato krepszius prie duriu, 
atej^a kiti 'fermai jiuuesza iu t J 1 • • • • % Ii*

— Vargdienei i tu 
sako ji, broleli mano, jau .ilgai

mano

negalėsiu taip vaikszczioti pas. 
tave. Vyras pradeda niurnėti, 
nenori leisti. $a’k,o, d|ug šn

ipe darbai neina < 
kaip reikiant. Korecziau labai 
pasiimti in sa\^o namus tuodu 

fe* 
mudu su saviuįįu turiva pulką 
yąikeliu, kuyiifos let-^e-let te--

pasiimti in sa\^o namus tuodu 
naszhuteliu, bot, žinai, jog ir

hoteli, o visiems 
isz kalno.

galiyą iszmaitinti. Kitąip 
,b.us. Juązati, tu,ri 
.žmona ir tiek.

Per vjąa Juozą szalti sziur-, 
pūliai peyejo, kąd sudrėbėjo.

— Ką tu sakai, sesąą? Na- 
baszntnke mano žmona dar 
graįie .nesustiugp o asz jau ki- 
tos žmonos jeszkusią, savo vai-, 
keliams moezeka in namus par- 

Zudinstos atsibuną.)vesiu. Tai negali būti.
Ka dabar darysi, brole- 

ątsake nusiminusi sesuo— 
kad-Įcitaip negali būti.

Juozas nutilo ir nieko neat
sake seseriai.

Kita diena atėjus sesuo

ne
vesti antrai

i ll

r*

veik e mokėti

■ i* r
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mano
ląztjkruju svjetąsj pagedo ir

iszsipildo prą^aszavjmai sei 19 
viszku žmonių o' ir .rasztoviszku žmonių
szvento.
kas diena ir
mia: vaikai žudo tėvus, tėvai 
vaikus, kunigai sayo moteres

tai kožnam Ino-
Ii-

ir parapijonkęs, parapijojkos 
k įmigus ir teip svietas sukasik įmigus ir tejp

su naujomis žųdins-
. prasižengi

aplinkui 
toms ir 
mals.

Ana diejią perline likosi 
aresztavpti du vaikai už nužu- 
dinima savo movzekos — 16 
metu Maksas 
Papkei.

*\Tužjurejiiiuis Luojąus puolė 
ant vaiku, nes kaimynai mate 
kaip abudu apleido miestą ant 
dviraczjo. P/ilicije sijieme abu
du ir pagal juju prisipažjnjma,

v i šok eis

moezekos ~ 
ir 15 metu Kurt

o,budu ketino apvogti moezeka, 
pasiimti pinigus ir iszkaliauti 
in svietą jeszkoti gilukio. Kada 
mpczeka buvo iwjus in fies
ta, vaikai 
pasiėmė

dau- 
ligu, ir 

jiems 
paproeziai 

reikalauja žinojimo netik kaip
valgyti, kada valgyti, kiek val
gy i ir ko nevalgyti. Nevisuo- 
met tureziu szeimynos geriau- 

bet negalėjo. Rodosi, kad kas Miai pavalgo, ir nreikia manyti 
kad brangiausiu valgykla duo
da geresni valgi. Vienok, 
kia atminti, kad pigus valgis, 
gali būti ir geras, ir blogas. 
Daug priklauso ant ko 

stow

paenies ja už gerkles smaugia.
Ta gi papzia valanda pradė

jo baisu Jauke darytis, dangus 
apsiniaukė, žvaigždes ir meilu
sis pasislėpė už debesiu. Vejas 

„ 1 blaszkvtis, sziinis 
smalkiai loti...

’ ■ i :i

Onai rodėsi,
I 1 . I -Į ' ► i ’

pradėjo blaszkyt is,

in ja kasOnai rodėsi, kad in ja kas 
eina... Ema ir vaitoja. Kad pri
siartino, kad pažiurėjo baisio
mis akimis, moezeka kuone 
apalpo.

O ežia <lar pradėjo taip smar
kiai žeme drebėti, kad griūte-; 
le, rodos, tik szokinejo. Langu

moezeka

I • v"

stiklai barstfkejo isz trenksmo..
Vaikai cine verkti.

Ona pamislijo, kad jau Dievo
sūdąs ateina, Tik sztai iszgirs- 
ta savo vyro Juozo ba.lsa.

— Kas tau pasidarė, Onu
te, ar negirdėjai.. Jau arti puse 
valandos, kaip beldžiu in du
ris, nes tu jas buvai užstumus. 
Visi .kaimo szunis subėgo ir 
pradėjo Joti, tarytum vagi ra
dę. Turėjau net duris verste

rei-

valgai 
tas valgisir kokiame 

randasi.
Reikia reguliariai 

kas vaklanda per diena ir link
ti priduos nemalonumu. Jei ne
sijauti praleisk viena 
Nereikia užsiimti 
manksztinimais arba imti man 
klyne tuojaus po valgio.

Dauguma žmoni u valgo per- 
greit, ir dauguma 
valgo perdaug.

valgyti.

valgi, 
smarkiai

užaugusiu 
Laike valgio 

nereikia skubėti, bet reikia ge
rai cukramtyti maistą, ir nors 
galima laike valgio 
gerti> vienok nereikia jo gerti, '

vandens;
• J • ■

gali, 
bet nereikia per daug invairiu 
valgiu valgyti vienu 
Vaisiai ir daržoves 
valgomi sziltame ore.
trys daržoves turi būti valgo
mos kasdien. Sviestas ir Sme
tona gali užimti mėsos vieta ir 

g lengviauv ra kinu 
mai.

f

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi 
pristato automobilius visokiema 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to- 

n,.; .... del JoiKU pirkaite POMNLNKA tai

automobiliuj

sv kin.
turi būti

virszkina-
— K.L.l.S.

Bi* r by 1 li^z k i I n i k ra szczci | > ra - 
nesza, Imk 
apleido Moskva instodamas in 
kliosztoriu. — O gal šunelis 
geidže pakutavoti už levo nu
sidėjimus.

sūnūs Czirzerino,

ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konekcijo* in Lietuva 
Sept. 20 ir Novcm. S 

. Octoberio 4 
.... Sept. 6 ir Oct. 8

ORBITA
ORCA .
OHIO . .

GeriausiaPrivatiszki kambarai.
valgis. Mandagus Patarnavimas.
Del informacijos kreipkitės pas 

'vietini agenta arba tiesog pas
The Royal S,team Packet Co.

Sanderson & Son, Inc. Agents,
26 BROADWAY, NEW YORK.

kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau genaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St.. MahanOy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

f
Laidoja kunua nemirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikas- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt.
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

/

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa 

W ' +> ......-

Lietuviszkas Bankierins 
ir Laivakorcziu Agentas

ATSIUSK TIK >1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiau$e žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokiai 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turimo sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvojo ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo runiatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir Lt. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų katalogu. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
sr
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Turėjau 
iszversti.

Ona klausė, akis trindama... 
Dabar tik ji suprato, kad buvo 

ir toki baisu sapna 
apie nabaszninke 

naszlaiteliu motina. Sapne gir
dėjo kai szunis lojo ir Juozas 
duris verte,

*
i fe;
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NAUJAS DIDELIS 
SAPNORIUS

:V y

užmigusvai
keliu apžiūrėti vėl pradėjo kai- sapnav’o

ii

binti broli vesti žmona.
Juozas, giliai atsidusęs, at-Juozas 

sake: o jai rodėsi, kad
i

<

'fe-
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fe-

— Tiesa, vaikeliams reika
linga priežiūra.lingu priežiūra. Be moteries 

i neapsieisi. Tik kur dabar rasiu 
taip greitai sau žmoną f

— Kad jau taip sakai, ta-
re sesuo, tai padėsiu tau žmo- 

Pazysti juk gale 
sod ži a u s gy ve n a n cz i o 

. Jauna, 
Tėvas žadas

surinkp clrapanas, 
visokes brangenybes 

ir pinigus iy ketino apleisti na
rna, kad sztai mpczeką sugyyžo 
isz ^liesti/ greieziau ne kąip ža- 
,dejo. Vyyęsnia brplia peyiuete 
moezeka, pv tąm auriszo jai kp-į 
jas ir raukąs, užkjmszp burna 
ir iszvažiavo.

K arm ynai mo^ere ne
gyva ant rytojąuą, yaiku« nu
baudę ant viso gyvenimo in 
^Įėjimi.

au susirasti.
musu •
kalvio dukteri Onute.
graži mergaite.
duoti gerrti pinigu, patalyne ir

' T r

greitai su-
karvute. Žmones tik sako, la- 
bai smarki esanti, 
pykstanti. Bet kam tu būtimi 
vyras. Ožius dirželiu isz va rysi. 
Rytoj asz 
pas save, o

paimsiu vaikelius' 
tu su Jurgiu Bal

trum nuvažiuosi pirszliauti in 
kalvius.

Sutarta — padaryta.
JuuzAui pūtiko Onute. Kąj- 

vjaj .vol sutiko greitai leisti ja5 
už J.ųuzę. Jiems pūtike, kąd>
ūkininkas nori ju <iukte.r<i 
t i. l’upjaus padavė užsaje us įl‘

žeme dreba.
Sapnas giliai insmigo Onai 

Suprato,
Dievas jai toki *sapna siuntė 
Atsiminė, 
mylėjo mažus ^Vaikelius kaip 
Jeido glausties. jiems prie sa-

in szirdi. jog patsai

kaip Išzganytojas

. * ■ , (r' . r

ves, sakydamas, - kad mažute
liu yra Dangaus Karalyste. Su
siprato Ona moezeka negerai 
dariusi ir
s k r i a u d e n a s zl a iez iu.

< —Laivas.
" ANTĘANPOS. ,t
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Dideljs sztoi’o ruimas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu-

«
daugiau jrtti nebe-

ųio &u spitawa, tinjcąmaa del 
įbile kukio Jjiznio. Antros durys 
su nauju bankini u manau, Roop- 

ĮUndu noper- 
Atsiszaukite tuojau 

Ay. žjotiųiska,
25 N. Lokigh SL 

Ęa

Įęs Trust Co. 
brangi. 
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei- 
teje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. ::

Knyga puikiai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais. !
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mfohanoy City, Pa.
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Merchants Banking Trust Co. Banka:
Mahanoy City, Pa.
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drųcziai Rochester, N. T,

PREKE $1.50

CAPITAL STOCK >126,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,368.62

i

h i

■ill-

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moką 3-czia pro-

centą už jusu sutaupytus pinigus ir tą suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saiigiąii ir geriąu del žmogaus kuris 

. odirba ir esedina. Dėkite savo pinįgus in siritą BanRa
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- < M . • • a s- K y

♦

y I!

dauginimų procento
“ ; ■ 1. ■." ■ ' ■ .

•fe U.i Ml ip

Mokame 8-czia procente ant
sudėtu pinigu. Procentą pridėtam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jui 
turėtumėt reikalą su muap banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pm.
Joi E. FERGUSON. Karierftu.
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KA8 GIBDET
Baisus drebėjimas žemes at

sibuvo Armenijoi, kurArmenijoi, kur 112 
kaimu ir miesteliu sugriuvo. 
Norints turkiszka vaklže apie 
tai gerai žino, bet neąirnpina 
suszelpt nelaimingu Armenisz- 
ku gyventoju.

Ame.rikoniszkos gaspadine- 
les atpranta nuo kepimo duo
nos namie. Vos penki lietai ad- 
gal 70 procentas Amerikonisz- 
ku gaspadineliu kepe savo 
gardžia duonelių naąiie, bet 
sziadien vos 25 procentas kepa 
savo duona.
pirnisedis Ameritum Bakers 
dranguve, kuri taipgi apsvars- 
tinejo preke duonos, kuria da 
paliks po deszimts centu kepa
lėli.

Teip prauesza

—4

pianistas 
isz AVelling- 

skambino ant piano be

Amerikoniszkas
James Robinson 
ton, 
pertraukos per szimta valandų
ir deszimts minutu. Užbaigda
mas taji sunku darbu, visai ne
buvo pailsins, bet turėjo pa
liauti skambinti, nes imt pirsz- 
tu pasidarė dideles pūsles. In 
laika szimta valandų vąlge po 

ant paros — 
viena ranka skambino o su 

valgė. Noriąts pianistas 
“ap

lies reikėjo ji siunsti in

septynis kartus 
su 
kita
jauczeai gerai, bet pijanus 
sirgo”
fabriku ant pataisymo.

Gera naujena! Galėsim gy
venti net tūkstanti metu jeigu 
profesoriaus Ha bėrio žodžei 
yra teisingi.

Philadelfijos Franklino In
stituto szimtmetiniu ■iškilmių 
sukaktuve.se kalbėjo Vokieti- 

vyras profesorius 
Jisai aiszkino, 

kada žmones 
gales gyventi 1,000 metu. Tas 
bus galima padaryti paszali- 
nant natūralūs mirties priežas
tis. Tecziau jis pareiszke, kad 
niekuomet neateis toks laikas, 
kada mokslo vyrai gales paga
minti gyvybe laboratorijose. 
Paszalinti ligas ir prailginti 
amžių tai yra pilnoje mokslo 
galimybėje. Kai mokslas to pa
sieks, tai prisieis mokslui jesz
koti budus iszsimaitinimo, nes 
tada bus ceme labai tirsztai ap
gyventa. Sako, kad reikės 
maistui vartoti medžiu lupsnis 
szakneles, szakeles ir t.t.

Ha bėrio

jos mokslo 
Fritz Haber, 
kad ateis laikas,

su savo szei-

Kokis sziadien vargas yra 
Europoje galima sau perstaty
ti isz sekanezio atsitikimo, ku
ri patiko gmino sudžiaus Alek
sandra Nagy isz Dukaraszto, 
Vengruosia.

Sudže gyveno
myna — paezia ir penkeis vai
kais gminos name, kuris buvo 
leip senas, jog kerszino sugriu
vimu, todėl paiicije jam palie
pė isz jojo iszsikraustyt. O kad 
niekur negalėjo surasti stubu, 
todėl nuliūdęs sudže užėmė la- 
vonyczia ant vietiniu kapiniu. 
Norints turėjo pastogių bet tu
rėjo ir nemažai ergelio. Jeigu 
kas numirdavo, tai turėjo la- 
vonyczia apleisti, o po laidotu-
viu vela insikraustvdavo. To- r
kiu bndu gyveno teitais per de-

♦ • • i- I *

szimts menesiu.
La Von y ežioje 

visokį sūdo reikalai. Vieta pas
kutinio atsilsio persimaino ant 
sūdo, o vasaros laike, sudže at
likinėjo savo reikalus aut lau
ko. Nesutinkanti kaimynai gin- 
cžinosi ant kapu numirėliu. 
Ant gulo gminai nubodo tokis 
padėjimas, jog ant galo sutiko 
pastatyti stuba del sudžiaus 
idant duoti ramybia ir pasilsi 
įnirusiems.

atsibūvi nėjo

Naujas Metas jau netoli,.po
ną i bizideriai geisdami apteikt 
savo gerus kostumerius priva
lo isz laiko duoti atspaudyt 
puikius kalendąrius ir iszsl- 
rinkti kokiu norį pakol yra isz 
ko iszsirinkt. Szimct pajgabe* 
nom isz Europos puikiausiu, 
sieniniu kalendoriu su lącne-sieniniu kalendorių 
seis.

N orėdami užsikąl l?yX
** w

sziu

puiki u kalendorių,puikiu kalentloriu, dirstelėkit 
kitur ant apgarsinimo kuris 
sziam numarije “Saules’’ yra 
patalpytas, 
kasztuoje ir koki jie yra.
bar laikas užsikalbyt ir nelauk
ti ilgai, nes kas pirmesnis, tas

“Saules” 
o ten rasite kiek 

Da-
MOCZEKA
•Juozas Bekampis buvo becli-

gales iszsirinkti puikesnius.

Mažas miestelis Speįer, po 
Remi, Vokietijai, turi laja gar
be, jog turi buteli vyno, kuris 
yra kaip rodos seniauses ant 
svieto. Ta ja bonka vyho sura
do RymiszĮcuosią griuvesino- 
sia, kuris paejna nuo 1700 me
tu ir dabar randasi muzejui. 
Prick tam tonais randasi viso
kį i n nage i ant dirbimo vyno, 
kokius naudojo senoviszki Ry- 
mionys.

J’on i Julijų Laforgue, fran- 
nesenei atlikinėjo kelio-euze, i

ne per bolszcvikiszka Rosije. 
Apie savo kelione apruszineja 
sekaneziai:

“Batune iszsedau isz laivo. 
So vintu kam i šori ą s p<4 ž i u rojo 
mano praszparta ir prigialbi- 
nejo prie pe rž i u r e j i m o ma 11 o 
bagažo. Turėjau ketures poras 
czevervku.

— Ketures poras? Tai per 
daug szirdžiuk. Dvi poros už- 

konfiskuoju antteks. Puse 
naudos valdžios.

— Mataą szeszes jąkutes 
tai ir už daug, dvi jum ąžteks, 
o likusias turiu konfiskuot del 
naudos valdžios.

Netekus didesne 
drapanų poni Laforgue gavosi 
ant galo in Baku. Ant geležke- 
lio stoties susitiko su kitu vir- 
szininku, kuris peržiurėjo jo
sios praszparta, liepė atidaryt 
kuparus ir iszdave sekanti pa
liepimu :

— Tąmistele turi pasiimtiį 
12 tarnu delneszimo bagažo.

— Kam net dvylika? Du 
užteks ir nepails neszimu ba
gažo, nes jo daug neturiu.

puse savo

Ka tamista manai, jo 
Rosijoi jiereikalauje

<r

žmonis 
uždarbiu? — Kas 2Q0 pėdu tu-
res mainytis, ,o lyg hoteliaus 
tuyes persimainyt szeszis kar
tus.

Teip ir buvo. Kast200 pedir 
persimainydavo o del dvylikos 
tarnu turėjau užmokėti be jo-’ 
kio paslprieszinimo.

Pąnaszus padėjimus ir Lie
tuvoje, 
rankas keleivi isz Ąmoriko ho- 
telinei tarnai nesza bagažu kė
lės ulyczes, sustoję ir ąako jau 
gana toli ncsze, (Įąbar paims 
bagaža kiti. Inejna in lieteli

i

nes pagavia in savo

pastato tycps^ius prie duriu, 
ątejna kiti tą^nai punesza in 
hoteli, ,o visiems reike įmokėti
isz kalno.

♦ ■ ‘ *
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Isztjkruju svje^si pagedo ir
iszsipildo prą^as^avjmai seno- 

‘ i, o" ir raszto 
Žudinstps atsibuną. 

kas diena ir tai kožnam luo- 
mia: vaikai žudo tėvus, tevąi 
vaikus, kunigai sayo moteres

viszku žmonių 
szvento.

jaszto

ir parapi^on^ąs, parapijoj kos
kunigus ir teip svjetąs sukasi 
aplinkui su j
toms ir visokcls prasiženęi-

naujoms žųdins-

mais. * , !
Ana diejią Ųerline likos# 

arės z tavo t i d,u vaikai už nužu- 
dinima savo moyzzekos — 16 
metu Maksas ir 15 metu Kurt 
Papkei.

Nužjurejinuis tuąjąus puolėJ 
ant vaiku, nes kaimynai mate 
kaip abudu apleido miestą ant

SAULE
*rn ’ ..... ~"1........ *r V'

po 4 savaieziu 
l)fivo naszlys.

Bet tuojau po vestuvių Juo
zas pamate, neinstengias Onu
tės ožiu iszvaryti ne tiktai su

Juozas, ją u ne Valgant Sveikatai.

nas žmogus. Gyveno jisai prie 
parapijos kapu. Kai numirda
vo kas, Juozas kasdavo duobe. 
Kiti jo praszydavo savo gimi
niu ir pažystamu kapus aptai
syti, apkasti, Žuliais želyąeliais 
apsodinti. Sunk ja i pareidavo 
■Jąozui duonos kąsnis, bet vis-, 
tįek, Dievui padedant, iszmis- 
davo su savo szeimynele.

Dievas siuntė Juązui SUnku 
kryželi. Numirė žmona. Ka gi 
darys vąrgszas? Pa sząrv p joda
vo ,mylima žmona, nupirko ,pą- 
szini tamsiai nudažyta grabu, 
is^kascijui, kaip ir vjąiąms, ka
puose .duobe ir palaidojo. . , 

*yžo Jąožas namo in.su- 
v,o gninfele. Kaip liūdna dare- 
si szirdžiai. Nėra mutinelęs — 
namu prižiūrėtojos. Visur tusz- 
ežia, nyku.

dirželhi, bet nei su viržiu. Isz- 
pradžią norėjo savo žmona su
valdyti, bet nugalėdamas nie
ko padaryti, prajojo jai nusi
leisti. Moezeka Ona visa valia 
ingijo.

Sunku buvo gyventi mažu- 
cziukams sierateliams. Mącze- 
ka neduodavo jiems nei valgy
li kiek reikia, nei aprūdydavo 
ju kaip reikia. O užėjus piktu
mui, mųszdąvo 'kuo pagriebusi 
ąy szluota, ar pagaliu, ar kuo 
kitu, jnąrs vaikucziai visai ne
kalti butu.
u Praslinkus metams Dievus 
davė mączekai kudikeli• Du-davė mączekai kudikeli. 
bar tai jau buvo tJkhtą.vargas 
naszlaieziams. .Graudžios ušu-

. O ežia vaikucząai 
vergia. J.r dar tokie mažuly- 
cziai. Jaunesnysis Jonukas tik 

teejo. Onuteantrus metelius teejo. Onute 
metais .buvo už Jonuką vyres
ne. Mažulycziams buvo szalta, 
jie alkani buvo, užtatai verku 
ir verke nenustodami.

Tėvas mėgino patsai ugnele 
sukurti, vaikeliams valgyti pa
gaminti. Bet 
prie tokiu darbu — nieko 
galėjo padaryti.
graudžiai Juozas, giliai atsidu
so, nežinojo nei ka daryti.

Netikėtai sulaukė pagialbos. 
Isz kito galo sodžiaus atbėgo 
Juozo sesuo, isztekejusi už vy
ro. Tuojaus sukūrė ugnele, išž

valgyti. Pa
žadėjo ryt diena vėl užbėgti.

Taip ir padare. Isz pączio ry
to atėjo 
vaikelius iszprause, aprėdė, 
galveles suszukavo, visiems 
iszvire valgyti ir v.el sau išėjo.

Taip dare per kelias dienas.
Karta, gal, kokia sanvaite 

praslinko Juozą žmonai numi- 
ms, pradėjo sesuo nuskunsti 
Juozą ir privedžioti.

— Vargdiepeli tu mano, 
sako ji, broleli mąno, jau ilgai 
nugalėsiu taip vaikszczioti pas 
tave. Vyras pradeda njurnęti, 
nenori leisti. Saliko, daug su- 
gaisztanti, nanpe darbui neina- 
kaip reikiant. Norcczia'u labai 
pasiimti in sa^o namus tuodu

nepratęs buvo 
ne- 

Apsiverke

virė vaikeliams

gr i u tele apšvarino, 
iszprause, 

suszukavo,

mano

sa'kp, daug su-
KV * i i V'

kaip reikiant. S

naszlaitellu, bįt, žinai, jog ir 
mudu su savuoju turi va pulką 
vaikeliu* kurinevąikelią, kuriuos lot-^e-let te-: 
gali.yą iszmaitinti. Kitą.ip lie
pus. Juąząti, tuyi 
žmona ir tiek.

vesti antra*

Per vjsa Juozą szalti sziur-,
i' 4 * h ■ V r J 4l|jl ’

pūliai perėjo, k^d sudrėbėjo.
— lyą tu sukai, sesuo ? Na- 

basznmke mano žmonų dar 
j grille nesustiugp o asz jau ki- 
tos žmonos jeszkoslu, savo vai
keliams mvozeka in namus par-

• vesiu. Tai negali būti.
" — Kg dabar darysi, brole- 
Ijr—ątsa,ke jiŲsmiinusi sesuo— 
kadrkitaip negali būti.

Juozas nutilo ir nieko neat
sakę seseriai.

Kita diena atėjus sesuo vai
keliu apžiūrėti vėl pradėjo kal
binti broli vesti žmona.

♦

giliai atsidusęs, at-Juozas, 
sake:

— Tiesa, 
lingu priežiūra.

vaikeliams reika-
Be moteries

, • '■ I. '

‘ neapsieisi. Tik kur dabar rasiu

dviraczm. Pąlicije sijiew abu
du ir pagal juju prisipažjnjma, 
Oįbudu ketino apvogti moe^eka, 
pasiimti pinigus ir iškeliauti 
in svietą jeszkoti gilukio. Kada
moezeka buvo jszejus in mi®«’ 
ta, vaikai suriii'ko drapanas, 
pasiėmė visokes brangenybes 
ir pinigus iy ketino apleist i na
rna, Jtud sztai mpczeką .tmgjyžo 
isz ruiestv gr^ieziau ne kąip ža- 
tdvjo. Vyyęsnis brplis peymete 
moezeka, pę tąm tmriszo jai kp- 
ja? ir raukąs, užkjmszo burna 
ir iszvažiavo.

Kaimynai ąąrądo mąierę ne
gyva ant rytojaus. Vaikus nu
baudę aut yiso 
A HM * .

gyvenimo in
kąįojmm,

ros. buvo kasdienine ju d uoliai.
, Atėjo Visu Szventuju ir tJž- 

dušine diena.
Jiųi pradėję temti. V Iena mo-

czeka sėdėjo griuezioje. Juozas 
buvo iszejes in kapus pažiūrė
ti, ar gerai žiba žvakutes ant 
kapu užžiebtos.

Moczekos vaikas 
saldžiai vygeje ant minksztu 
patalėliu, o naszlaicziai susi
rietė rungsojo kampe ant sziaii- 
ii u.

Moezeka žiurėjo pro įauga in 
gražiai szviecziant i 
Tyku buvo pamuose, 
putelio vėjelis lengvai siūbuo
damas medžiu szakas. Lapai 
pradėjo sznabždeti 
tarytum kokia paslaptinga kal
ba kalbėjo.

Ona paėmė baime. Lapu szia- 
mojimas primine jai, buk uždu- 
szineje dienoje numirusiu du- 
szeles atsikelianezios ir pasiro- 
danezios gyviems. Nutirpo na
bage visa, o plaukai pasisziau- 
sze isz 1 laimes.

Norėjo atsikelti, norėjo szu'k- 
teleti nors inieganczius naszlai- 
czius, kad taip vienai nebūti, 
bet negalėjo. Rodosi, kad kas 
paemes ja už gerkles smaugia.

Ta gi paęzia valanda pradė
jo baisu lauke darytis, dangus 
apsiniąuke, žyąigždes ir mene- 
sis pąsislepe už debesiu. Vejas 
pradėjo bląszkytis, szunis 
smalkiai loti...

Onai rodėsi, kad 
eina... Eina, ir vaitoja. Kad pri-

miegojo

menuli. 
o lauke

szakas.
nuo vėjo,

Žhnogaus kūnas yra painiau- 
sudeji- 

i v ra 
sisipažines, bet, apeina i imant, 
kiek mažai žmogus težino apie 
save. Jis nežino ne dėlto kad 
informacija neprieinama bot 
dėlto, kad pirmiau apie tai ne
buvo mokyklose mokinama ir 
dalis szjos informacijos suras
ta tarpo pastarųjų deszimts ar 
dvideszimts metu. Pirmiau bū
davo, ir sziadien yra, 
žmonių, kurie savo nuomones 
taip padidindavo ir . galėdavo 
ihtikrinti žmones, kad niekas 
kitas nėra taip svarbus. V ienas 
žmogus nutąrdavo . iszgeibeti 
žmones nuo ligą su kvėpavimo 

įeitas šakodavo, 
kad veikia kiekviena 
gabalėli sukramtyt i 
deszimts septynis 
tas tvirtindavo .kad mėsos vi
sai nereikia valgyti, ir vėl ki
tas liepdavo iszgerti 
karszto vandens kas 
priesz pusryczius.

Kvėpavimo lavinimai 
geras, jei juos daroma 
valgis visuomet, turi būti gerai 
sukramtamas priesz nurijant. 
Nekuriu žmones valgo perdau 
mėsos ir perdaug kitu 
Vanduo vra sveikas 
kunui, kaip iszlauk, taip ir vi
duj, bet manyti, kad vienas ku
ris isz virszminetu dalyku yra 
vienintelis būdas 
laikymui,

Yra faktas, kad geri 
paproeziai daug

sis ir Ktebuklingiausi.s 
mus su ktp’iuom žmogus

kuomet valgis randasi burnoje. 
Rūpestis ir piktis daug kenkia 
virszkįnimui.

Augaptis vaikas ar mergai
te turi valgyti tris sykius ant 
dienos, Jie turi inprasti val- 

neturi būti 
saldumynu,

iryli daržoves, ir
leidžiami valgyti 
ypacz tarpe valgiu.

1 ’e r, v i r sz i s s v a r u 111 e 
siuose, ypacz po tris deszimtu 
metu, paprastai

užaugii-

lavinimais

mo

tokiu

mėsos 
penkias 

sykius; ki-

stiklą 
rvtnieti

y ra 
lauke;

.g valgiu, 
dalvkas

mni. Apart 
daugiausiai nukenezia 
ginusiai nuo viduriu 
paprastai nežino kas 
yra. Geri valgymo

pradėjo bląszkytis,

in ja kas

siartino, kąd pažiurėjo baisio
mis akimis, moezeka 
apalpo;

O ežia dar pradėjo taip smar
kiai žeme drebėti, kad grinte-: 
le, rodos, tik šokinėjo. Langu 
stiklai barsZkejo isz trenksmo.. 
Vaikai eme verkti.

Ona pamislijo, kad jau Dievo 
sūdąs ateiną, Tįk sztąi išgirs
tą savo vvro Juozo baisa.

— Kas tau pasidarė, Onu
te, ar negirdėjai. Jau arti puse 
valandos, kaip beldžiu in du
ris, nes tu jas buvai užstumus. 
Visi kaimo szunis subėgo ir 
pradėjo loti, tarytum vagi ra
dę. Turėjau net duris verste 
isz verst i.

Ona klausė, akis trindama... 
Dabar ti'k ji suprato, kad buvo 
užmigus 
sapnavo 
naszlaįteliu motina. Sapne gir
dėjo kai szunis lojo ir Juozas 

verte,

Turėjau

ir
apie

kuone

toki baisu sapna 
nabaszninke

o jai rodėsi, kad

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA. «

laidoja mirusius

f
'tok

taip greitai sau žmona f
— ■. Kad jau taip sakai,.ta-

Pazysti juk gale
re sesuo, tai padėsiu tau žmo
na susirąsti. Pažysti juk gale 

sodžiaus gyvenanezio 
Jauna, 

Tėvas žadas 
duoti gerai pinigu, patalyne ir

duris 
žeme dreba.

Sapnas giliai insmigo Onai 
in szirdi. Suprato, jog patsai’ 
Dievas jai toki *sapna siuntė. 
Atsiminė, 
mylėjo mažus <«va i kelius kaip 
leido glaustiem, jiems prie sa-

kaip Išganytojas

musu*
kalvio (lukteri Onute.
graži mergaite.

*' 'Tį' '' '♦ ' *

ves, sakydamas, y kad .mažute-

karvutę. Žmones tik sąko, la
bai smarki esanti, greitąi su
pykstanti. Bet kam tu būtimi 
vyras. Ožius dirželiu iszvarysi. 
Rytoj asz 
pas save, o

paimsi u vaikelius; 
tu su Jurgiu Bal

trum nuvažiuosi pirszliauti in 
kalvius.

Sutarta — padaryta.
Juozui pa.tilko Onute.

liu yra Dangaus Karalyste. Su
siprato Ona moezeka negerai 
dariusi ir daugiau jitu nebe-' 
slcriaude naszlaicziu. >

—Laivas. '
ANT BANDOS.

♦
daugiau jau nebe-

« • a 'I

parodo, kad 
tokia y patu valgo per daug, ir 
nesimanksztina užtektinai. Di
delis pvrvirszis svarume 
pavojinga. Kiekvienas 
kalingas svaras kuri 
labiau apsunkina szirdi, kepe
nis, inkstus ir kitus vidurinius

Iszbalsamuoja ir
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

ve sėliu,

v ra 
n erei- 

neszioji

r « » r « «l

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas. Insziuriniu

orgnmis. Jei sveri perdaug ži- nB"Lu’ ir «ytoyiobiliu. t.t.
nokkad valgai perdaug,

is vienintelis, dalykas, ku
ris priduoda riebuma. \’algyk

valgiu, 
žirniu,

riebnmvnu 
Smetonos,

va i g

k ra kmolinin 
bulvių,

nes Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

sveikatos pa
yra klaidinga.

valgy- 
|)rigelbsti

kaip sveikatai, taip ir linksniu- 
szalcziu, žmones 

dau- 
lign, ir 

jiems
paproeziai 

reikalauja žinojimo netik kaip 
valgyti, kada valgyti, kiek val- 

Nevisuo- 
met tureziu szeimynos geriau
siai pavalgo, ir nreikia manyti 
kad brangiausia valgykla duo
da geresni valgi. Vienok, 
kia atminti, kad pigus 
gali Imti ir 
Daug priklauso ant ko 

stove

gyi ir ko nevalgyti.
r

rei- 
valgis, 

geras, ir blogas, 
valgai

tas valgis

reguliariai valgyti.

ir kokiame1 
randasi.

Reikia 
kas valdanda per diena ir link
ti priduos nemalonumu. Jei ne
sijauti praleisk viena 
Nereikia užsiimti 
manksztinimais arba imti man
jdyne tuojaus po valgio.

Dauguma žmonių valgo per-.
užaugusiu 

Laike valgio
nereikia skubėti, bet reikia ge
rai cukramtyti maistu, ir nors 

vandens . • i 
b

valgi, 
smarkiai

greit, ir dauguma 
valgo perdaug.

galima laiko valgio 
gerti, vienok nereikia jo gerti
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Didelis ąztoro ruimo JFrack-,
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu- 

tinkamas delmo su szilumn, tinow? dm 
bito .biznio. Aptvos dpyys

• > « • • ••
su nauju bankiniu napau, Poop-

Kąl- 
v.iai ,vel sutiko greitai leisti jai 
UŽ Juozą. Jiems pūtiko, ką,d 
ūkininkas nori ju (lukteri vOs- 
t i. Tjiąjąus padavę užsukus ir į <

mažiau 
kaip duonos, 
bananu, ir tokiu 
kaip 
mesu ir 
reikia 
nivnm >'r

Jei nesver’i užtektinai, ir ne
turi jokios ligos, turi valgyti 
daugiau sviesto, cukraus, Sme
tonos, szokolado, bulvių, rie
bumynu ir pieno. Miegok daug 
ir nesirūpink.

Kava ir arbata, nors 
rietus užaugusiems 
kia vienok g

Liet u visikas Grsboriua
K. RĖKLAITIS

sviesto, 
szokolado.

mažiau

riebiu
Tnippat 

valgyti \saldu-

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

f

4S’

nek u- 
ir neken- 

rali būti pavojinga, 
jei perdaug ju geriama. Nerei- 

gerti daugiau, kaipkia g
ar dvieju puodeliu per 
ir reikia žiūrėti kad 
per daug tvirta.

Invairink valgius kiek gali, 
bet nereikia per daug i n va iriu 
valgiu valgyti vienu sykiu.

būti 
Dvi ar

vienu
Vaisiai ir daržoves turi 
valgomi sziltame ore. 
trys daržoves turi būti valgo- 

kasdien. Sviestas ir snie-mos
tona gali užimti mėsos vieta ir 
yra daug lengviau 
mai.

virszkina-
- F.L.l.S.

Berlynij»zki laikraszezei pra- 
nesza, 
apleido Moskva instodaomas in 
kliosztoriu. — O gal šunelis 
geidže pakutavoti už tėvo nu
sidėjimus.

buk sūnūs (’zirzerino,

ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konekcijos in Lietuva 
ORBITA .. Sept. 20 ir Novem. 5 

. . Octoberio 4 
Sept. 6 ir Oct. 8

ORCA 
OHIO

GeriausiaPrivatiszki kambarai.
valgis. Mandagus Patarnavimas.
Del informacijos kreipkitės pas 

'vietini agenta arba tiesog pas
The Royal S,team Packet Co.

Sanderson & Son, Inc. Agents, 
NEW YORK.2« BROADWAY,

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ABBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
'b;
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vieno 
diena, 

nebūtu

Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS

automobiliui

/
Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobiliui visokiem! 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., MahanOy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

►
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksa- 
tiniu, ves ei i j u, pasivažinėjimo ir tX 
520 W. Centra St. Mahaaoy City Pa.
—........ . ....... *...... . . ........... -.......i ........................ ..... ..  .... .  i ■ i uiw> ■■ < - -m ............. ii 11 i ii mine

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

—...-................................-e

Lietuviszkas Bankierins 
ir Laivakoreziu Agentas
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas ^tei
tojo stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga p nikiai 
apdaryta kietais audeklinei^ 
apdarais. !

* .. c ■ ' lit -I

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa.
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d r ųežia i

PREKE $1.50

t
Merchants Banking Trust Co

Mahanoy City, Pa.
.Banka
c 5 fXrw’s-’n ,

. .. > ■ ■ ' f’* . * ♦ >,

3-czias procentąs už jusu pinigus ir ąaugumaę del jusu
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk >1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti« 
nyczia, czion galime gauti visoWaa 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Toipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su , V 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS,
Rochester, N. T.451 Hudson Ave.

CAPITAL STOCK >125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant

"i

sudėtu pinigu. Procentą pridėtam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale su musą banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Merchants Banking Trust Op. Banka moka 3-czia pro- J 

auga didyn. Yra tai saugiąu ir geriąu del žmogaus kuris > 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- | 

r

r
I

centą už jusu sutaupytus pinigus ir tą suma kas-kart i
Ęaudą Xtoper- 

Atsiszaąkite tuojau 
\y. /JoUmslca,

25 N. Lehigh St.
Fi:ąokville, Pa.

les Trust Co* 
bvangir
pas

.(U) i?

dirbair czedina. Dėkite i savo pinigus in ssįtą Banka o
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I kos, o vargszas atsiliepc:
— Dabar turiu atszaukt ta, 

ka priesz valandėlė buvau pa
sakius. Baladojau in visas du
ris, nes vįstKV Hidau žmonis be 
jauslus; .matau jog jklaidžiojau. 
Ponas mąiie kitaip perkanojeį 
ir kaip galiu popui būti dėkin
gu, dekavoju tau kajp broliui,

Puikiai pasirodęs, su linksmu 
veidu ėjo ponas Leopoldas va
kare ulyczaa per miestą. .Jau
nas, gražaus pavidalo, turtin
gas, nežinojo kas tai yra rūpes
tis sziame gyvenime, o kad 
priek tam buvo doras ir tvir
tas tikejiiąe, tai ir saužine tu
rėjo czysta. Sziadien jautėsi su
visai laimingu, ba ketino pra- 
szyt rankeles del saves puikios 
panos, dukters turtingo kilp

iny lojo jau nuocziaus, kuria
senei, o kuri jam buvo prilauki 
o tėvai nebuvo prieszingais ju
ju susiporavimui, ba ji paguo- 
dodavo labai.

Sugryžinojo jisai tame laike 
isz savo kremo namon, idant 
persiredyt ir nusiduot pas tė
vus savo mvlemos. Neužmirszo 
jisai savo laimėje, kam yra dė
kingu už ja ja, nes 

dangiszka
sviet iszka 
per gerus 

darbus žmogus gali dusi lauk t, 
del to dekavojo Dievui ir nuali
no sau: tiek yra nelaimingu ir 
bUednu — kaip tai butu gerai, 
jaigu tureezia proga padaryt 
laimingu katra isz artymu sa
vo ir nuszJuosLvt jam aszaras.

Tai buvo puiki krikszczio- 
niszka mislis, o Dievas ja tuo
jaus ir iszklauso. Kada prisi
artinojo prie tamsios ulyeziu- 
k,us, iszgirdo laukinius riks
mus ir juokus vaiku o terp ju 
szaukimas pagialbos. Tuojaus 
pasuko in ten isz kur riksmas 
paėjo ir pamate liūdna persta- 
t vma.

Ant akmens priesz viena mi
mą sudėjo jaunas vyras; galva 
turėjo nuleista isz nuvargimo 
ir pailsumo, o rankomis užden
gi ne jo sau veidą nuo kumsz- 
czin keliu vaiku kurie ji su 
kurtiszezhVm Intisze 
bade. Greitai prisiartino Leo
poldas, drūtas ir narsus vyru
kas, stojo priesz goveda; aki- 
mirksnyj trys isz bernuku ap
laike smarkius ypus per veidą, 

už kalnieriaus 
per veidą ke- 
vaikiiuis re k e

laimia,

veidą
vaiku kurie

ir lazdom

ketvirta suėmė
ir paezestavojo
liolika kartu o
kiek galėdamas idant ji paleis
tu.
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— Tu ejsi su manim iii pa- 
licije! — paszauke Leopoldas, 
u atsikreipęs in vargsza pra
kalbėjo:

Kas tau kenke.’ 
klausė.

.Jisai girtus! — re k e vai
kinas, kuri laike už keteros ir 
stengėsi iszsisukt isz jojo ran
ku ir tik pasiliko apykakle 
rankose Leopoldo. Vaikinas 
dingo tamsoje o vargszas ati
dengus sau veidą nusistebėjo 
pažiūrėjęs ant Leopoldo.

— Pone, tikėk man, — at
sake jisai vos girdėtu balsu, ne 
esmių girtas, vaikai meilioje!

— Matau ta! — nes ko tu 
Del ko ne ejni

ei i sa i girta

♦

>1

liž

czionais sėdi.’ 
namon!

— Teip ujezia, nes ne turiu 
namu, jaigu turecziau norints 
mažiause kampeli szitam dide
liam mieste, tai nesiraseziau 
sziadien ant ulyczios. Nes pir- 
muczianse turiu ponui pade- 
kavot ir tegul Dievas poną 
szimtaropai už tai isznagradi- 
na, jog mane apgynei priesz tą
ją ulyezine gauja! — ir dideliu 
stengimu vos atsikėlė isz vie
tos. j

—?^Ar/sorgiJ pakląuse su
sigraudinęs Leėnoldas.sigratidines Leopoldas.

— Ar #ergu? Teip badas ir 
liga J — b,uvo atsakymas, o Leo
poldas patemino, jog vargszas 
kitados turėjo būtie geresniam 
padėjimo:

Mielaszii’dysleje apimtas vo
lei užklausė:

— Ar galiu tau kuom pri- 
gialbetf Turi kraujo ant kak
lo, reike pirmu tame apžiūrėt 
ir Ipiojn au.tjrutinL Ejme, pri- 
gialbesiu kuopi galiu, mano 
v ietyje 4u gal pamary turn!

Tai iszdares paėmė ji už ran-

J
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bu matau broliszkai su manim 
apsiėjai.

LeopoldasLeopoldas klausu žodžiu 
vargszo susigraudįnes, įr paži
no isz jojo kalbos, jog nepažys
tamas turėjo gera auginimu, o 
kad papuolu in vprga tai ne 
isz savo locnos kaltes.

— Kaip man rodosi, tai esi 
be jokios vietos L

Esmių suvisai apiplesz- 
tas nuo visko.
numes ne 
szimts metu pergyvenau Ame
rike! Ka sau uždirbau ant ves
tu, tai vela kone viską pralei
dau o 
jau tai likausi 
jorke. Uzionai 
pažystamu.
kvt czionais koki užsiėmimą, 
nes niekas man nudavė. Da ne
suprantu, kaip nepabaigiau ta 
varginga gyvenimu szokduinas 
nuo laivo kada in czionais 
plaukiau. Drūtas mano tikėji
mas tiktai mane sulaikė nuo 
patžudinstos. Užsiėmimu! Gal 
ponas turi koki del manus už
siėmimą f Norints tai butu sun
kia uses darbas!

— 'Pik ant kokio laiko ga- 
leuzia tave priimt ant neszioji- 
mo visokio tavoro mano sklo- 

gal geresnio kas 
Tuom kart paimk 

szita mano bilietą su adresu ir 
pinigine pagialba, už kuria ga
li sau pasidrūtint ir pernakvot 
kokiam prastam hotelije, ry
toj lauksiu tavus savo k romu.

Tai kalbėdamas inbruko 
vargszui bilietą ir masznele su 
pinigais ir greitai atsitolino.

Nelaimingas nutirpo isz nu
sistebėjimo ir stovėjo ant vie
tos, nežinojo ka su savim pra
dėt. Nuėmė kepure nuo galvos, 
dirstelėjo in dangų ir dreban- 
cziu balsu isztart1:

Vieszpats Dieve! dabar 
tau prižadu visa> szirdžia, jog 
niekados tave ne apleisiu! Lai- 
minkie taji žmogų, kuris nepa
žinias mane, tiek man guro pa
dare, dabai- ir ant visados. 
Amen.

Nusidavė in miestą idant Ssau 
pasijeszkot kvatiera. 
viena prie geležinkelio ant ku
rio diena ir nakti ėjo t rūkei 
per ka nakvyne buvo ne bran
gi. Inejo in vidų, iszeme kelio
lika smulkiu pinigu isz Leopol
do maszneles, suvalgė pigia va
kariene ir tuojaus pasijuto jog 
nauja gyvastis inženge in ji. 
Pa si d r utines, nusidavė ant at
silsiu. Buvo tai mažas kamba
rėlis perskirtas tiktai su plo
nom lentukėm. Namas radosi 
ne toli geležinkelio ir visas 
drebėjo kada trūkis praėjimo
jo. Pasimeldus da karta už savo 
gcraileju, užmigo.

♦ *

Leopoldas nugalėjo užmigt 
ta nakti ir džiaugusi jog mieris 
jojo geidimo iszsipilde. A tujas 
namon, apsirengė, paėmė sun
ku auksini ziegoreli su lenciu- 
gelin, masznele su pinigais ir 
deiiųantini žiedą kuri ketino 
dovanot del savo mvlemos ir 
teip iszsirenge in narna savo 
atėjusios paezios, Tėvai priėmė 
ji linksmai ir ta vakaru terp 
keliu pažinstamu atsibuvo su-

užklausė.

Ne szirdies del 
vilt ie.s jokios! De-

likusius pinigus ka ture- 
apiplesztu Nu
lio turiu jokiu 

Stengiausi aplai- 
kok i

de, o 
atsirast u.

paskui

kalbėdamas

ant
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Pinigai
Galvažudžiai
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žiurėjo in Salduti kaip in kokti, 
meszka, dėlto kad jis taip nie
ko nemokėjo ir neiszmane kaip 
yerszis. Taip 
kaip jautisikaiiietoje, bet pas ji
atsilankydavo tankiai saldaus 
vyiįo, midaus ir alaus atsiger
ti. Visi jam .pritardavo, glamo- 
j;eji>, apsikabinę bueziavo ir

nutikės buvo

• vje 
ukjįjįtykąs vardu Jonas Sąl

Kaįme Gairelių, gyveno 
mis i
dut is,Jabai.nutikės žmogus; jis 
visada, vnityjo, ,visada ,dejavo,
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ant Dįevo,rugojo 
žmones .t.netingi ir laimingi 
t ik t ai. asz vignas varguose, pa- 
skundus,” Kada jis važiavo 

jir, prb mumis jųr-
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PERSTATE ISZPANIJOS*
KARALIŲ.

Patogi pati groto <l’Alba isz 
Iszpanijos perstatų Iszpanijos 
karalių laike loszimo polo 
Long Islande, N. Y. Moterų tu
ri tik 24 metus ir gimus Ame
rike, isztekodama
trys metai adgal kuriam atne- 
sze kelis milijonus 
niszku doleruku.

už barono

A meriko-

priaiži urine,jo

jam valkatos paeminejo viską 
isz kiszeniu: ziegoreli, lenciū
gėli, masznele ir puiku žiedą ka 
aplaike nuo savo ,inylemos. Su
žeistas ne buvo, už tai su dide
liu akyvumu
dviem valkatom kad veidus ju
ju gerai insilemint.

Vienas isz valkatų patemino 
tai ir atsiliepė angliszkai in sa
vo dranga:

— Žiūrėk kaip .toji lape ant 
mus prisižiurineje! Tai man 
suvisai nepatinka! Asz nore-
ežia ji patikt terp numirusiuju. 
Numirėlei moka tylėt. Jsztrauk 
tik peili 
greitai.

Antras valkata pažiurėjo ant 
gulinczio ir tarė:

— Tai bus nereikalingas 
praliejimas kraujo ir da gal 
mums atneszt nelaime. Geriau 
padekim ji ant geležinkelio o 
reikalas bus trumpai atliktas.

Dovanai Leopoldas stengiasi 
isz paneziu iszsivalint, bet val
katos nunesze ant geležinkelio.

Negana to, da pririszo prie 
sztangu ir pabėgo iii tamsia 
ulycziukia, kad sztai iszmusze 
ant miestiszko ziegoriaus pir
ma advna.

Trūkis ketino atejtie antra 
adyna po pusiaunakt.

— Argi iki tam laikui ne- 
pa-

pasielgsiu su juom

ateitu kokia pagialba?
misi i no sau Leopoldas, ir pra
dėjo melstis, o viltis inženge in 
jojo szirdi. Atsiminė ant savo 
mylemos, ant josios skausme ir 
nubudimo, kada dažinos apie 
jojo baisia smerti.

paikas begu, o 
žmogaus nepertniukinėjo tyku
mą nakties. Vagis jau senei nu
bėgo o pagialba jokia nesiarti
no. Ir vela iszmusze ant tolimo 
bokszto pusią po pirmai. Da tp- 
ri puse adynos laiko, o sunki 
maszina ketipo neužilgio per- 
ejt per jojo Minutes .be
gu pasiutiszkaj. sDuliaj* Leopol-

gertuves. Žinoma jog niekam 
nieko apie tai ne sake. Buvo 
jau vėlus laikas kada sugryži- 
nejo namon.

Ėjo sau po valei nuo ulyczips 
iki ulyczios ir butu isz džiaugs
mo dainavus, nes ne butu bu
vus tok is linksmas jaigu butu 
apsidairęs in užpakali ir paže
minęs dvi ypatus slenkanczias 
paskui jį. Ko tolinus jis ujo j n 
užmiesti kur jau namai mėžiau 
stovėjo, tuom labiau artinosi1 
prie jo tieji du szeszeloį. Ant 
kart du valkatos priszoko isz virves! 
užpakalio'ir suępie ji už gerk
les, o jn kėlės miliutas po tam 
jau gulėjo snrisztas ant uly-. 
ežios. Mate Leopoldas kaip

das ketiiJO prisireyginet aut 
smert, atsiminė savo visus nu
sidėjimus ir už juos gailėjosi— 
noriu t s buvo nelabai senei ^pa- 
viedes, smertelno grieko netu
rėjo. Tegul buna vale Dievo!

Jau davėsi girdėt paskutinis 
signolas nuo paskutines staci
jos, jog trūkis jgu apleido. Leo
poldas klausė drebėdamas? nu
davė jam jog pajuto drebeji- 
ma geležiniu sztangu ant ku
riu gulėjo ba trūkis jau buvo 
hegije. j,

Sztai atbėgo kpkis tai žmo
gus. Užkimęs balsas daye'si gir
dėt isz jojo lupu, nepažinsta- 
mas meteli ant gulinczio o pei
lis užžibejo jojo rankoje.

— Kur ponas esi pririsz- 
tas? szauke, — noriu perpjaut

pro dVAHb
tingu ųiikininlub.

užklauso.
at-

IJMMT     ... n—!■ - i im .r ii<i»iirwnrT--r-wTirį—Ar— 
laimingas buvo, pr.irisztus prie, 
sztangu — jau trukįs nigte sa
vo szviesa ant dvieju szeSzeliu, 
kuris vienas kita stengusi nu- 
riszj nup sztangu.

Mas.zinistaa pyputi hdko pu- 
.regejo. .JSzvilpipvas murzinos 
davėsi girdėt ir taniu paeziume 
laike (sugrieže yatąi .muszinos o 
trūkis austojo su triukszmu ke
lis žingsnius tino nAlaiuvngo; 
kunduktojius su 
szoko isz trūkio
apie szetouiszka darbu žadin
toju. Nes nqpaži,ustamas pa
klausė karsztai-

— A.r nesi,rapda policijos 
ant trūkio? Kas ejs su yiatdm, 
idant suimt žadint.ojust Jieji 
randasi ezionais ne toli ir ne 
tikiu jog likos atidengti ir pa
žinti. .Galime juokius mįegan- 
ezius suimt.

I’uojaus atsirado keliolika 
vyru, isz kuriu, keli isztrauke 
revolverius isz kiszeiųu.

— Kur tieji —
— Ejkite su manim. — 

sake įiepažinstamas, ir visi nu
sidavė paskui ji, o trūkis nu
ėjo ant kitos stacijos.

Ne perejo ezvertis adynos, o 
abudu latrai kuriuos užtiko gu- 
linczius likos suimtais ir su- 
risztais. Atėmė jiems viską ka 
buvo paemia o keliolika vyru 
pasiliko prie ploszįku pakol ne 
paėmė juos in ten kur prigulė
jo — už geležiniu sztangu.

Leopoldas buvo teip persi
gandęs, jog ne žodžio nugalėjo 
isztart. Tik viena misle džiau
gėsi, jog yra prie gyvasties ir 
Uuosas. Kgda žudintojus nuga
beno in kalėjimu, apsidairė in 
apstojanezius ir užklausė:

— Ir kas tokia buvo mano 
iszgialbetojum ’

Ar ponus jau 
Juk pongs

mane ne-
— .juk pomis tkeles 
adga lips iszgia Ibeja i

nuo vargo ir budinės

pažyst i.
advnas 
mane 
sme.Vties! '

Leopoldas pažino nusistebė
jas jame žmogų, kuriam atėjo 

ji ulyezinein pagialba, kada 
gauja buvo apsiaubus. .........

— Dieve tnano, kaip tai ga
lėjo atsitikt ? paszauke.

— Labai prastai, arba ki
taip tariant jiats Dievas teip 
suteikė. Kada mane ponas teip 
gausei apdovanojei, nuėjau pa
sidrūtint ir pernakvot in taja- 
netolima restauraeije.
gan, 
Naktis buvo tyka. Iszgirdau už- 
sienos balsus.

Kalbėjo angelskai <> kad ta-- 
ja kalba iszmokau Amerike, 
per ka viską supratau gerai. 
Latrai dalinosi su pavogtais 
daigiais. Ant galo skaitė pra
varde savo aukos ant bilieto, 
kuri rado maszneleje ir paži
nau joK t{V ponas buvai api-- 
plesztu. I’aszokau isz lovos,« 
iszemiau savo ilga peili, kuri! 
nekarta buvau naudojas ant sa
vo prieszu Westuose, began ant 
geležinkelio visom pajėgom, 
idant sustabdyti tt’uki, ba neži
nojau kokioje vietoje points bu-: 
vai pj’irisztą#. L’ b‘ip atradau) 
poną ant sztangu ir iszgialbe-i 
jau nuo tikros smertięsj! Ne>de-

:i- 1

kuria manę tame atsitįki-

negalėjo j n 
ju gerybes atsižiūrėti ir jiems 
pavydėjo.Kad pamate kelio 
gera gyvulį, žiūrėdamas in ji 
seile rjjo, kaip .vilkas per tvar
to langeli in nupenėtu parsza 
žiūrėdamas. Szlyksztu in ji bu
vo ir žiūrėti, taip jis buvo visa
da iszalkes svietiszku turtu. 
Žmones,, jam kalbėdavo, kad 
taip trok^zti Jurtu rietinka; — 
bet jam nieko {Uegialbejo. Szir- 
dis Jono $alduczio godžiai 
(roszko pasisotinti svetimais 
turtais ir dėlto užrustiuo Die
va. Sztai kajp atsitiko:

Laike maiszatios, kareiviai 
ėjo pgr kaimą Suireliu ir vie
nas kareivis jiijodamas, kad 
prieszas neatimtu jo turto, nie
kam nematant, inmete viską in 
Jono Salduezio szulini. In pus
antrų metu po tam Jonas valy
damas savo szulini, rado skry
nute pilna aukso. Su neiszpasa- 
kytu džiaugsmu 
parsineszes
Auziu Tau, Dievu.

Nusipirko sau puikius na
mus, insitaise kaustytus veži
mus, nusipirko gražius arklius, 
insirede puikiai, ir važinėjo 
kaip koksai ponas. Ponai ma
tydami, kad Saldutis nori Im
li ponu, užsznekino ji, atlankė. 
Nusižiūrėjo Jonas in anksztes- 
ni gimimą — poniszkai valgy
ti, gerti ir sveczius priimdinėti. 
A! ir romo, vyno, cukraus na
muose Jono Salduezio buvo. 
Atvažiuodavo pns..pjmus nr ku- 
nigus, ji priimdavo, sodindavo 
pas save davė valgyti, gerti ir 
vis ant juoko. Ponai, ponios,

pagriebė ja 
mimo tarė: —

ponios

Užmi
nės neužilgio pabudau, 

i«

kavok rnan pongs, ;tiktaj Die 
vui, ---- _f, ........ ,.
me nusiuntė, idapt sayo gerv
dejų įszgialbet už miclaszirdiu
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41 SZALTA.

G riežia i tįene ,in suyo y y ra:
— Ar Žanai Dzidorįnu♦ 

boję tejp szalta, net man dtW’i- į

tys barška!
8z,Um<drehejo nuo ar- > 

tinanezio trykid. ke|eis 
smavkeis ypais rtepažinstiimas >ti, o žinai kad kasztuoja 25 do 
perpjovė virves* k U ėjom i lie

pgiduihi^tj —
Jszimk t u.dantis, ba gaji.pagv^

(erei.

. Ar žinai ka:
w I

*1
* i

Ka ežia darvti? 
bet ir 

urnai dingo, 
mažo

prjžmlęjo Imti tikrais draugais. 
Ramutis tikrai tikėjo ponams, 
ka jtpn ant jauko sake, juos 
mylėjo įr b|Ui|cmtavojo drauge 
poniszkai. Bet neilgai ta Sal- 
dMUzio svodVll tęsęsi: po pen-t 
Jcįu:, ar szesziu metu pamate, 
kad jau skrynutėje daugiau 
nukibo jie ra.
l’asiskolino nuo Žydu 
tie uežine kur taip 
kaip isztroszkus žeme 
lietaus vandeni prarijo. Ka-gi

- . . . . luipra-
tes ptlijdai pasipuoszti, gjir- 
džiaj VAlgyti, pasivažinėti, tin
giniaut i; dabar visas apiply- 
szes, arkliu ir vežimu pritruko, 
visi senovės draugai pas ji jau 
neat silanko, 
dūkingumo ji

darVti! Sukintis buvoM i y t 
tęs pUi,k.iai pasipuoszt i.

but
iszniekina, isz- 

juokia. Žmones visi vėl isz jo 
tycziojasi: — (.) ka, 
praszuziok us ; ja likai, 
Uepavyjai: kas dabar
Jonas pats ant suves piktas, ne- 
iszmano ne ka pradėti! Sun
kaus darbo po geru laiku visai 
tingėjo ir nenorėjo dirbti. Bet 
‘‘ kas nedirba

dar in vieta

Jonai, 
o ponu 

bus ? —

tegul nevalgo'’ 
kalbėjo Saliamonas. 'Pa i p ėjosi 
ir su musu Saldueziu: visas ap
driskęs, visas brudo 
perą Ikes valkiojosi

apipiltas, 
kaip bai

dyklei. Ant gujo perpykęs ant 
saves už savo kvailumu ir ne
gaudamas niekur vietos ir at

silsi k remtimo, 
nusiskandino in

silsio nu<> susikremtimo, nu
ėjės nusiskandino in ta pati 
szulini, isz kurio kelimetai ad- 
gal su dideliu džiaugsmu iszsi- 
eme iždą.

Isz szio atsitikimo supraskit 
visi maži, jauni, užaugu ir seni, 
kad žmogui svetimas turtas 
neina ant gero, ne padarys ji 
laimingu kuris dirba, prakai- 
taudamas, V. Dievo paszialpos 
praszo, o Jo dovanas naudingai 
ir iszmintingai sunaudoja ir 
saugojusi visokiu nuodėmių.

poną i ežia i visi maži, ir seni Tam visame Dievas padeda.
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Szcnadorije ant vieno st ryto, 
Pasigėrus bobele iszsirito, 

Burdingierius iszvaike, 
Musze su szluota in kur tik 

pataiko, 
Negana to, su pamazgom ap

liejo, 
Kokias po ranka turėjo.

Ir baksukus vyru iszmote. 
Ir drabužius katruos nutvėrė.

O kaip pasielgineja ant ve- 
seiliu. 

Ar kitokiu zoboveliu, 
Tai tik su vvrais vaikosi, 
Nežiūri kaip isz jos visi 

juokėsi.
Ne rupi jai bažnyczia, 

Ne bijo Dievo toji pįjonyczia. 
Tokia tik ant dortbankio nu

vesti, 
Arba in sena brasta inmost i;

O gal tada pasiliaus, 
Kaip gala gaus.

♦ ♦ ♦

Luzernes paviete, vienam 
mieste. 

Gali daug merginu surastie, 
Ten vaikinai ne nori pa- 

cziuotis, 
Su tokiom paszluostem po

ruotis, 
O kaip apsipaeziuot užsimanys 

In Lietuva nuraszys, 
Merginu geru tada prigąimes, 

Kožnas del saves iszsirinkti 
gales.

Nukarins susirupiim mergužes, 
Nuliūdo labai nebagužes, 
Ketino siuntinius leisti, 
Ir grinorku neprileisti.

Ka daryt, kokios mamužes 
Tokios ir ju dukružes, 

Jeigu motiną niekam netikus 
Tai ir dukra mokinasi —at

likus.
yyras per dien sunkei pri- 

siterioja, 
Ir da parėjus nuo darbo, 

diszius mazgoja, 
Ir da ant keliu Tėplioja, 

Padlagas vargšzas mazgoja.
* £

Na, jau galit pasilsėti bobelesj 
Užsiauginia dukreles. .

Jau dabar mameles visame
• užvaduoja,
Bambileis naktimis lapsoja, 

Kur tiktai iszgirsta koki baliuf 
Subėga isz visu szaliu, 

Visos “babuotos,” 
Terlos maliavotos,

Net in antra diena parvežliojaj 
Pasmelus ir vos kvėpuoja. 

Motina nieko negali sakyti, 
Kad sporteliu nenubaidyti, 

Ir teip dukrele bujoja, 
Kor nenusisuka koja.

Nesirūpinkite jus mameles, 
Ba teip užauginote dukreles, 
Juk tokia paveizda davei, 

Savo mažai dukrelei;
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Sztai pa veikslas Meksikos prezidento Obregono dukters, 
16 metu senorita Refugio,jio pirmai pauzei. Mergaite puikei 
joje ant arklio ir moka gerai szauti isz visokiu ginklu.

PAJESZKOJIMAS.
< \ i <»*■'•«    II .1111^ 11^1 «l^

Asz Juzefina Markevicziene

'4<u

♦

♦ * •

Tada tik Lietuviu .tauta pa
sitaisys,

Kaip motinos dukreles do
rian angys.
*

J

pajeszkau savo dukters Anto-
įses Szliejdutes P<> vyru Grigu-
tiene, labai noreczia žinot a,r ji 
gyva, ar jie. J e i gu kas apie jia >
žino ųmlonekit praneszt.

Juozefina Markeyicli
P, O. Box 4 

Monaville, \V. Va.(t.80)

i

Asz J ieva Mo'ckevicziene pa- 
jeszkau savo pusseseres Katrės 
Czerkaucziutes sumins Igno 
Czernaucko paeina isz Alytaus 
Apskn, 
no meldžiu praneszt.
ciu. Kaimo. Girdėjau kad jisai 
Amerike. Jeigu kas apie ji ži- 

Jieva Mockevieziepe
Box 406 Benton, 111.

Meteliu Valscz., Pape

ii ■»!«' iii i m ■iiwi i i
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TĘIP GERAI.
l'ajeszkau Tadausza Bu)bu- 

ju, paeina jsz Kauno Red. 'I’aip- 
gi joną .Vitipiški isz Vilniajis 
Red., keli metai atgal dirbom
.Standįsh mainome. Turiu svar-i 
bu reikalu, praszau atsiszaukt. 
SO) Joseph Remer

, Box 249/Cement on, N. Y.

— Tu Mikai vis rugoji, jog 
ne tpri pinigu, o nuolatos važi
nėji su samdytti automobiliu,

— '• M,a,t, turėdamas reikalą 
piipste, tai turiu važiuot), o 
kad pykazyzes ei t a.u, tai gale- 
tai! susitįktj su skolinykū.

♦ * *

Mažas kupstelis vežimą isz- 
verezia,

Mažos bobos liežuvio niekas 
nekenezia,

Ba mažos bobos liežuvis, 
Tą! labai ilgas ir didelis.

Asz viena tokia pažinau, 
Apie josios liežuvi žinau. 
Tai szirdęles visaip vyrus 

pravardžiuoju,
Ir visaip ant juju loję.

Del to ne vieno vvro neteko, 
O katra kalbina, lai jei at

sisako, 
O jeigu žino, kada treinas 

a te j na,
. Tai ant dypo tuoj uuejuu, 
Kaip pamato koki svetima, 
Tuojaus pas save kalbina, 

Bet ilgai pas ja ja liepa huną, 
Tuojaus kitur iszsimuvina.
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ŽINIOS VIETINES. 36-metu Sukaktuves Sz. Juozapo Liet. 
Parapijos, Mahanoy City, Pa.— Seredoje pripuola pir

ma diena Oktobcrio.
— Bažnytinis choras laikys 

dideli balių 27 diena Oktobcrio 
Norkevicziaus salėje.

— Tiejei, kurie at lankys 
pavietava kilojimą Pottsville 
nebus inleist i in kambarėlius 
kaliniu kaip tai papratia buvo 
daryti, nes turės stovėti prie 
groteliu, o visi punguleliai bus 
peržiuromi per dažinretojus ar 
nesiramla munszaines ir kito
kiu uždraustu dalyku.

—Ponstva Juozai Zablac- 
kai sudeda szirdinga aržiu vi
siems tiems, kurie atsilankė 
ant misziu dienoje juju auksi
nio jubilujaus apsivedimo.

— Adomas Czebatorius isz 
Trentono kaimelio guli ant 

nes pavojingai
rga nuo kokio tai laiko.

r

mirtino patalo
S(

Pranai Valut-— Eonstva 
keviezei ir p. V. Žilinskas isz 
Luzerues, Pa., atvažiavo auto
mobiliam atlankyti ponstva E. 
Sklarus Nedėlioję.

Juozapo Bažnyczia, Klebonija ir Klebonas Kun. P. Czesna.
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Isz Shenandoah, Pa.

vakarėli Nedėlios 
atsisveikinimo 

parengdami puikia

Isz priežasties iszvažia- 
vimo p. Bokerevieziu in Chica
go kaipo ir Vincu Miliaucku 
szeimyna teipgi apleidže musu 
miestą in kėlės dienas vėliaus, 
buris draugu ir draugiu paren
gė linksma
vakara ka»ip<» 
posedeli, 
vakariene ant kurios buvo su
kviesti: St. Gegužei, W. Ryn- 
keviezei, Jur. Kriauczinnai, M. 
Kūreni, Ant. Sakalauckai, J. 
Miliauckai, E. W. Boczkaus- 
kai, S. Norkeviczei, Jos. Moc- 

Jonai 
And. Miliauckai 

z Shenandoah.
A. Mockaitiene, A. Vi- 

Rai- 
St.

s, Blažiene, Grei- 
S. Koreas, ir E. St epą-

E. W.

.J. A n re re vi-

kaiezei. J. Pasziifkinei, 
Miliauckai,
i 
ežius,
szinskiene, Dziogiene, E.

Banevicziene, 
Blažiene

ka uckienc, 
Raikaucka 
rniene, 
na nekas.

Vakariene pagamino ir su
rengė ponios E. Boczkauskie- 
ne, St. Gegužiene ir M. Blažie
ne, kurioms svetelei ir p.p. Be- 
kerevieziai ir Miliauckai sude
da szirdinga aržiu. Svetelei pa
valgia, iszsigeria, 

visokius 
namo

paszokia ir 
szposelius 
vėlindami 

Miliauekam ir Bėk ere vi
ržiam laimingos keliones ir gi-
lukio mieste < Jiicage.

pažaidia 
iszsiski rste
p.p.

Didelis Balius!!
Paminėjimui 36 metu sukak
tuvių Sz. Juozapo Parapijos 

Mahanoy (’i t y, Pa.

UTARNINKE 30 Rugsėjo. 
Parapijos Saleje.

600 W. Mahanoy Avė.

Prasidės 8 valanda vakare. 
Grajis La-Mar Orkestrą.

Inžanga Vyrams.............50c.
Moterems ir Merginoms .. 25c.
Vaikams'.......................... 10c.

PARSIDUODA FARMA.

geri 
viszt u,

Szimto akeriu farma, 2 
arklui, karve, daugybe 
geras tvartas. Gera 8 ruimu 
st ubą, bėgantis vanduo. Visos 
naujausios mados 
Parsiduos pigei.

Mrs. A. V. Brill
Qua kak e, Pa.

Gera

maszinos.
(O.3

arba pas:
H. Martin

710 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Tuszczias lotas 100 |5edu il
gio 20 pėdu ploczio, randasi St. 
Clair, tinkama ir graži vieta 
del pastatymo namo. Atsiszau- 
kit ant adreso.

Jonas Stasukeviczius 
723 E. Mahanoy Avė.

o Ii n HU.r T> n

t.80

Szv. Juozapo Lietuviu Kata
liku parapijai Rugsėjo .30 die
na sueina .36 metai, kaip buvo 
paszvent y tas kampinis bažny
czios akmuo. Abeluai pradžia 
kiekvienos parapijos skaitome 
nuo tos dienos, kurioje tampa 
paszventylas kampinis akmuo. 
rPad ir Szv. Juozapo parapija 

nuo Rug-savo pradžia skaito 
sėjo .‘>0d. 1888 m.

Senesni Mahanojaus 
tojai pasakoja, kad Lietuviai 
Mahanoy City pradėjo apsigy
venti apie 1876 metus. Bet tais 
laikais skaiezius Lietuviu bu
vo dar mažas, tiktai praėjus 
deszimcziai metu ir skaitliui 
Lietuviu padidėjus, būtent 

rūpint is 
Lietuvio kunigo 

ir statvma bažnvežios. Isz tie
su pasiseka gauti Lietuvi kuni
gą P. Abromaiti, kuris pradžio
je Rngpiuezio men. 1888 metais 
apima Mahanojaus parapija.

Pirmutine vieta kur Maha- 
nojieczei turėjo miszes tai buvo 
ant Gurmano senos sales kuri 
stovi ant kampo Linden ir 
Market ulyeziu. Pakol Lietuvei 
aplaike savo kunigą, pamal
das at laikinojo kun. Lenarke- 
viezius isz Shenandoah per ko
ki tai laika, pa'kol nepribuvo

mažas, 
metu

padidėjus, 
1886 metais pradėjo 
apie gavima

gyven-

Linden

pa'kol 
kun. Abromaitis.

Greitu laiku tampa nupirk
ti 4 lotai žemes ant kampo 
West Mahanoy Avė ir C gat- 

už $3,000.00 ir tuojaus da
romas kontraktas statvmui 
murinės plytų bažnyczios. Sta- 
tvinas bažnvežios

ves

po nekuriu 
nesusipratimu sif kontraktie- 

189.3 me
lais. Birželio 9 diena, 189.3 me
tais patsai Philadelphijos Ar
ei vysk u pas P.
szventino nauja
Lietuviu Katali’kn

riais, tapo užbaigtas

J. |>a-Rvan 
•r

Mahanojaus 
bažnvezia.

Mahanojaus Lietuviams Kata
likams yra garbe, kad jie pir- 

pastate 
J'okiu budu Szv.

Lietuviu

Amerikoje
T11 * *

Kataliku

mutiniai 
bažnvezia. 
Juozapo 
bažnyczia Amerikoje.

Greta bažnyczios
•>

tapo pastatyta 
plytų klebonija už $6,000.00.

Atmokėjus visas parapijos 
skolas už bažnyczia ir kleboni
ja netoli 
metais, 
plytų mokykla už $15,000.00.

Parapija turi dvejas kapines; 
senas ir naujas ant kuriu lai
dojusi mirė parapijonai.

Parapijoje per trylika metu’ 
ėjo kova už v valdymu bažny
czios. Tapo pakeltas klausymas 
kas parapijoje ir bažnyezioje 
turi būti gaspadorius: Klebo
nas, kuris tam-tikrus mokslus 
yra iszejas, ar kokis tai Komi
tetas. Partvpijai toji kova pa
dare tūkstantinius nuostolius, 
o nauda isz tos kovos iszejo to
kia, kad Amerikos teiamai pri-

v • • ax TT L 1

tais

v i sa s

1894 me- 
murine

nuo bažnvežios 1907 
tapo pastatyta murinę

bažnyczios ir visi teismai, kaip 
Common Pleas Court of Potts
ville, Supreme Court of Penn- 
svlvania ir t'nited States Su- 
preme ('our! nus-prende, nutarė 
ir pasakė, 1 
nyežioje gas 
bonas, o 
visu trijų leisimi nusprendi
mai galutinai Spalio men. 2.3 <1. 
192.3 melais užbaigė S> 
zapo parapijoje visas kovas, 
teismus ir p(*sztyii(‘s.

Sziais laikais vra taisoma ir 
pagerinama bažnyczia isz lau
ko ir kitimus 
mams tapo padaryti 
mai ir pagerinimai.

Paminėjimui .36 metu sukak
tuvių szios parapijos, Utarnin- 
ke 30 diena Rugsėjo 8 vai. va- 

rengiama didelis ba-

—- Kun. Dipnczius snriszo 
mazgu moterystes Jurgi Bis- 
kaucka su pana Izabele Muso
ninio.
vo

— Vladas Golcthbe\vi(ki isz 
J*L Centre nlyczios, imk rito ant 
600 W. Vernon nly., 
lauže sau sprandu. Paliko jisai 
dūk toriu W i I kės- Ba rre.

— Jonas Kapuczesnik 
galėdamas pribūti in Amerika 
kitokiu budu neturėdamas ūke 
siszku popieru, prikalbino sa
vo dranga kuris nesenei pribu
vo isz Amerikb idant jam pa
skolintu sqvo popieras, perdir- 
1)0 jei sos ant savo vardo ir ga
vosi gi'lnkningai in ezionais, 
bot valdže greitai apie tai suži
nojo ir dabar Joną varis adgal 
in Europa.

Nuo kada mergaite Ro
ll omaezu kiūto likos 

griauta senam brnste 
ma anglis, Readingo kompani- 
je dabar iszdave paliepimu pa- 
lieijei idant arosztavotu visas 
ypatus kurios vaikszczioje ant 
juju locnascziu ar tai laike rin
kimo augliu ar szoip vaiksezio- 
dami. Tokios nelaimes kompa- 
nijoi kasztuoje daug pinigo, o 
tai vis isz priežasties saVb kal
tes, 
me.

t Elzbieta, pati Szimo Ku- 
baszinskio, seno gyventoja u s,

Jaunavedžiai iszvažia- 
ant saldžioms k&liČhOH.*

*>

ir nusi-

U(‘-

Z0

Reiktu jis pakarti.

Prancūzu ra-Tūlo žymaus 
szytojo rnsztuose randama szio, 
kio nuotikio apraszyinas.

Vienam sodžiuje gyveno vie
nas ūkininkas — pasakysime, 
vardu Petras, kuri sziais lai
kais gal reiktu “pirmeiviu” 
pavadinti
Negana to, kad Petras neidavo 
bažnyczion Misziu klausyti, 
szventadieniais laukuose dirb
davo, pajuokdavo lankanezius 
bažnyczia.

Viena nedcldieni dirbo Pet
ras lauke. Eina szale jo kaimy
nas Jokūbas bažnyczion mel
stis. Petras emc juoktis, 
Jokūbas labai maldingas.

Jokūbą tie žodžiai labai už
gavo, tuo labiau, kad tasai ne

“pirmeiviu 
ar gal dar geriau.

klausyti

KO JOS NORI.

TEISINGAS VYRELIS.

Ona: — Asz tave Juozeli my- 
leczia, nes nežinau, ar tu visa
dos mylėsi mane!

Juozas: — Jaigu manes ne
tiki, tai paklausk Mares, o jiji 
pati pasakys, jog asz, bus jau 
metas kaip sy jaja vedžiojuo- 
siu.

namas su 
ir kitokios

kad

už- tik ka pa juokia, bet dar biau- 
rinkda- riai piktina. Nes sztai žmone- 

liai eina bažnytėlei!, o ežia jis 
ketojasi .dirvoje — dirba.

Šumane Jokūbas savo nela
bąjį kaimyną truputi pamoky
ti. Iszklauses Petro pajuokos, 
tarė Jokūbas:

— Mesk szalin
manes ve!v asz tau viena daik
tą. pasakysiu.

— Gal

— O! Morccle, asz tave di
delei szlovinu!

— Tai Juozeli ne naujiena, 
visi vyrai teip sako.

— Asz tave mvliu labiau-
$

šia ant svieto.
— Tai visu tokia pasaka.

mano, ar— Na, meilukia
eisi už manes?

— Na tai sziteip sakyk! 
Eisiu su visom keturiom!...

juoką isz

jeigu kas patenka i n uola i- bažnyczion liepsi
eiti?!

kad Kataliku Baž- 
ipadorium yra Kie

ne komitetas. Tad tie

parapijos na- 
pataisy-

kare yra 
liūs parapijos saleje.

F11 ‘ - * -Taippat l’tarninke 30 d. 
Rugsėjo bažnyezioje 8 vai, ry
te bus Szv. Miszios ir Egzekvi
jos už įnirusius szios parapijos 
parapijomis
klebonus. Nes minėdami 36 me
tu sukaktuves, teisybes žvilgs
niu žiūrint, privalome atsimin
ti ir tuos geradejus parapijo
mis ir buvusius kunigus -- kle
bonus kurie szia parapija or
ganizavo ir jai padėjo pama-

Tad L’tarninke .30 Rugsėjo 8 
vai. ryte parapijonai yra kvie- 
eziami in bažnyczia ant pamal
dų, taippat vakari* 8 vai. in pa
rapijos sale ant baliaus.

Kun. P. Czesna

ir įpirusius kun.

ANT PARDAVIMO.
. ...................j"

Naujas 6 ruimu 
skiepu, maudykle
vigados, in kuri tuojaiiH gali
ma i nsi k raustyti. Randasi po 
No. 318 Ej. Market St. Kreipki
tės n nt adreso (t.f.

317 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Groseriii sztoras ir bnezerne 
ant W. Centre St. Mahanov 
City, Pa. Biznis gerai iszdirb- 
tas, tarpe visokiu tautu žmo
nių. Galima pirkti ir su namu 
ar be namo. Kreipkitės in 
<<..r:. .. 0 go

be namo.
Saules” ofisą.

TT“ 5?

— Ne, — atsake .Jokūbas: 
palikime tai szalyje. Klau- 

mire praeita Ketverga po 1033 syk. Padekime, kad asz dabar 
turiu kiszeneje septynius rub
lius, kuriu szeszis rublius duo- 

, o sau vienai 
viena pailieku. Ka apie tai pa
sak vtumei ?

— Suprasczian, kad butum 
nepaprastai duosnus žmogus. 
Gi apie ana pavargėli pasaky- 
cziau, kad tau jisai turėtu būti 
labai dėkingas.

Taip atsake Petras.
— Labai gerai — Bet, duo- 

sau

seno
Ka tik 

1925 meto, del biznierių.

prigulėjo 
parapijos, du pavargėliui

Cziniolienia isz
ir seseia

ISZ

\V. Centre nlyczios. Velione tu
rėjo apie 50 metu, 
prie lietu viszkos
sirgdama’kone meta laiko. Pa
liko dideliam aiuliudimia vyra, 
dukteria Justa it .iene, Lynchie- 
nia ir sunu Adolfą

Sbeboygano, 
\Vis., ir broli Joną Morda
(Jambridge, Pa. Laidotuves at
sibus lUarninko rvta su baž
nytinėms pamaldoms.

ANT PARDAVIMO ..
-R—-■

Namai Shenandori,
26 ir 28 S. Enierick St. ir 23-25

27 S. Grant St. Kreipjdtes 
(t.f

po No

ir
ant adreso.

J. E. Bradley
25 S. White St.
Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO

I

namas

m

kini sau anas pavargėlis, 
užiuot būti num dėkingas, pa
imtu ir pavogtu

nuo 
Kalendoriai turi 

izepeczio, puikei itimargintit užpjauti ir at*
spaudyti, 
anykais.

Mažiause parduodam ir atspaudiname
Siuskite tavo užkalbinimą TUOJAUS 

vėliaus galime netekti tuju kuriu reikalau- 
ParaazyLite aiszlcei savo varda ir

SIENINIAI KALENDORIAI ANT 1925
■.... . ........ -.............. >

aplaikem Puikiausius importavotus Sieninius Kalendorius ant 
Yra tai Puikus Kalendoriai, kokiu žmonis

senei reikalauje, ir bus jum labai dėkingi už tokia'dovana, 
krepsziuka del azuku, špilkų ar 

Prie kožno kalendoriaus yra prisiūta szventuju kalendoris su pa- 
Maiazytu kalendorių po kelia numariua neparduodame, tai yra, po

kelia kalendoriua isz kožno numario. 
su jusu bizniu po 50 kožno kaino, 
pakol turite isz ko iszsirinkt, nes 
jet. Paduokite numara kokiu norite. Paraazykite aiazkei savo 
pravarde, numari ir ulieze, telefono numara, mieata ir valati ir koki bizni' 

ar lietuviazkai ar angliazkai atapaudyt ant kalendorių jusu bizni. 
Jt^Priaiunadami užkalbinimus drauge siunskite ir pinigua o 

priaiunata be užvilkimo. 
Paduokite numari kalendoriaua kokiu norite

No. Už 100 15—10x15’4 col. Gurbelis rožių ir
1—10*4x15’4 coliu, Bažnitele, žie- karvelei ....................................20.0'0

16— 10x16’4 col. Arfa, karvelei ir
rožes ........................................20.00

17— 10x16 col. Ijagas pilnas žiedu,
_____ i ......................................20.00

18— 10*4x15% col, Stubele su žie
dais  20.00

19— 10x15% col. Stubele, malūnas
ir žiedai.................................... 20.00

20— 10x15*4 col. Gurbelis su ro
žėms ir karvelei........................ 20.00
21— 10’4x18% col. Namas ir malu-

7— H%xl8 col. Rožes ir karvelei nas; paukszczei, žiemos laikas1. .22.00
22— 15’4x15 col. Paukszciu lizdas

8— 9*4x14’4 col. Namas, vasaros su žiedais . ........................  .28.00
23— 15’4x15’4 col. Gurbelis žiedu

su karveleis............................... 28.00
24— 15’4x15’4 col. Grinczele snie

ge su elniu................................. 28.00
25— 15%xl5’4 col. Grinczele, pieva

ir paukszczei.............................28.00
26— 15’4x16 col. Malūnas; grineze-

1c su girraite...........................   28.00
27— 12%xl9’4 col. Gurbelis rožių

ir karvelei ................................. 30.00
28— U^xlO^ col. Grinczele,

20.00 paukszczei ir girraite'.......... % .30.00
29— 14%xl9’4 col. Paukszczei, me-

t. ...............30.00

laikote;
bus jum

15

mos laike,................................. $17.00
2— 7’4x15’4 col. Palocius ir elnias
........r..r..;........................17.00

3— 7’4x16’4 col. Žiedai, karvelei ir ^^velei
t. t................................................17.00

7*4x15’4 col. Bažnycze žiemos 
laike; paukszczei ir varpai

7*4x15% col. Laivelis su žie
dais, ir karveleis.........................17.00

6—9%xl5*4 col. Namas, rožes ir 
karvelei ..................................... 18.00

man ta pas- 
J kutini rubli, kuri sau palikau. 

Ka-gi apie tai pasakytum?
— Tokiu budu tas paval

kų ris 
butu nevertas nieko kita, kaip 
tik pakarti!..

— Taigi, mano
pats sau tuomi teisina padarei! 
Dievas tau davė szeszias die
nas darbui ir uždarbiui. Sau gi

ir ta diena turime szvesti taip 
kaip Jisai kad nori. O tu, 
užiuot tai dares ir Jam už do
vanas dekojes, imi ir vagi Jam 
ta paskutine sekma diena, .Jo 

Ar gi tai
i

gelis butu nenaudėlis,

prietelian,

Dubeltavas mūrytas
visais intaisymais, galite tik vienai-viena Hiena pasilikosu

pigei pirkti nes locnininkui jis 
per didelis.

S. J. Kasulin
426 Allen St.

W. Hazleton, l^i.
J. M. THOMAS

Kon trakt orius ir Budavotojas
336 W. Mahanoy Ave., Mahanoy City gedes žmogus.

4

5
17.00

18.00

laike; paukszczei...................... 18.00
9—12’4x15*4 col. Szaltinis 

paukszczein ............................... 18.00
10— 9^x15 col. Namas laike žiemos 

paukszczei
11— 12*4x12*4 col. Paukszczei ir

žiedai ......................................... 19.00

col. su

18.00

12— 12*4x15*4 col. Namas prie eže
rėlio; puikus žiedai...................20.00

13— 10’4x15 *4 col. Žiedai ir pauk
szczei

14— 10’4x15% col. Puiki patkava,
karvelei, namas ir žiedais........ 20.00 džei ir žiedai

col.

1

Klebonas Sz. Juozapo Pa ra p.

1
>-
$

S

Duodu preke ant visokiu darbu 
kas-link pastatimo nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis, darbas.

PASIPRIESZINO PRIESZ PROHIBICIJOS VALDŽIA

Hhmh S 
l'Ut/

garbei paszvensta. 
netikras prilyginimas

Petras dar nevisai buvo su- 
Tuo palygini

mu Petras susigėdo, pažino sa
vo klaida ir nuo to laiko szven
tadieniais nebedirbo, o visuo
met lanke bažnyczia Misziu 
klausyti ir pamokslu. Galu- ga
le pasitaisė žmogus kaip rei
kia. Jokūbo Draugas.

♦

szventuju kalendorių ir pasnikais (2Hx5 col.). 
Didesni kalendorei (5x12 col.) su amerikonisskoms

UŽ KA LIKOS ARESZTAVOTAS.
Kongresmmihs Jonas Hill isz Baltimores, Md., kuris per 

penkis metus* kovoje prieszais prohibicijos tiesas ir kad val
džia duotu žmonim geresni alų, nutarė iszbandyt taisės tiesas, 

kuri turi 2.75 procentą aiPadirbo jisai obuolines “saidos“
kolioliaus. Hill sake, jeigu ji nearesztavos už tai, tai bravorai 
gales dirbti geresni alų. IJrohibicijos agentai ji aresztavojo, 
lįsti* rw ilcmi ii tai kliu iinhnnafn tai laikas Dai’odVS.

ji aresztavojo,

4 Read i ml 
v IĮ nes /

>
■

Nedelines Ekskurcijos
— 1N —

PHILADELPHIA
Octoberio 5 ir Novemberio 2

„ .......... . . ... ..... , r., .i.
Specialia Treinat Subatoa Nakti

Isz Ryte
Shamokin ..............   . 1 ;30
M t. Carmel.............................1:29:
Ashland ................................. 2:21
Girardville.............................2:28
Shenandoah ...................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49
Tama.qua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Grižtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta. pa- 
ežia vakara in virsz-minėtas sta
cijas.

$3.50 DUBELTAVAS 
TIKIBTAS

Ant Readingo Geležinkelio.
iv/ f n i Ii

SZITIE KALENDORIAI YRA ATSPAUSTI ANT ŽIBAN- 
CZIOS POPIEROS SU BLEKE ANT VIRSZIAUS, KURIUOS 
GALEMA SUSUKTI IN TRUBELIA ARBA PAKABINTI 
ANT SIENOS.

Kalendoriai 12x16., au
už szimta $17.00.
•zventemis, už szimta $22.00.

30— Vaikai su žiedais ant tvoros.
31— Mergaite su vaiku, lukszte.
32— Vaikai prie tvoros.
33— Vaikas ir mergaite su žiedais.
34— Vaikai ir szunyc^ei.
35— Lelijėle - balandėlė.

Kalendorei 15x20 coliu, su azventuju kalendorių (2Hx5 col.), už szimta 
Didesni kalendorei su amertkoniszkom* szventemia (5x12 col.), ui 

Paduokite numari kalendoriaus kokiu norite.

9

36— Pana.
37— Vaikai ir juju draugas.
38— Dvi rožytes.
39— Raudona pana su Žiedais.
40— Vaikai skyna obuolius.

$20.00.
szimta $28.00.

41— Kudykis su gurbeliu uogu.
42— Kudykis su rogutems ir Eglele.
43— Pana su žiedais ir karveliu.
44— Vaikai ant tvoros su Rožėms.
45— Puikios Panos Galva.
46— Mergina prie szulinio.
47— Mergaite pasirėdžius raudonai.
49-*t-^aža Raudon-kepure.
5 Oi—Vaikai su avim. L J i
51— įįVhikai su gurbeliu žiedu.
52- ^Vaikas su mergaite.
54— ̂ ylsznios.
55— Pana su aniolu.
56— Vaikas su mergaite lukszte.
58— Sesutes.
59— Merąąitcs ant tvoros.
60— Broliokas Ir sesutL
61— Vaikui luoteleje.
62— Geri muzikantai.
63— Brolis su sesute terp žiedu.
64— Vaikai su szunyczeis.
65— Geri ^uvininkai.
66— Kudykis su gurbeliu žiedu.

W. D. BOOZKAUSKAS - 00.,

54—T-Visznios.

67— Panna su žiedu.
69— Mergaite Balt-lclijele.
68— Vaiku Geriauses draugas.
70— Mergaite su szuniukais.
71— Motinasu kudykiu (r avinėliu.
72— Du draugai—studentai.
73— Mergaite* telefonuose.
74— Vaikas su szunint.
75— Vaikas ant tvoros.
76— Panos g^lva su žiedais.

174—Vaikas su szunlm.

77— Sesute.
78— P.anos galva su rožėms.
79— Pana su perlais.
80— Pasilsys vaiku.
81— Pana su knygoms.
82— Pana su vejadariu.
83— Trys mergaites su balandėlėms.
84— Mergaite ir rožytes. ,
85— Pana su rožėms.
86— Pana su bandžio. |
87— Mergaite su balandelia.
88— Pana su rožėms.
— MAHANOY CITY, PA.




